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Svar på interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Tomas Fjellner (M) från Patrik Ohlsson (SD) 
om paviljongbygget på Kullavägen

Patrick Ohlsson (SD) har lämnat in en interpellation till samhällsbyggnads-
nämndens ordförande Tomas Fjellner (M) kring boendepaviljongerna vid 
Kullavägen. I interpellationen finns följande frågor:

1. Anser du att kommunen ska driva ytterligare process kring detta? Om Ja, 
varför?

Svar: Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har avgjort två ärenden om 
de aktuella paviljongerna, ett ärende avseende bygglov och ett ärende 
avseende tillsyn enligt Plan- och bygglagen. I ärendet om bygglov ger 
MÖD inget prövningstillstånd vilket innebär att tidigare dom om att 
upphäva bygglov står fast. Eftersom bygglov saknas och Ängelholms 
kommun är tillsynsmyndighet över att Plan- och bygglagen följs har ett 
tillsynsärende startats den 10 januari 2019.

2. Vilka är de framtida planerna för dessa paviljonger och tillhörande 
uppförd infrastruktur mot bakgrund av det som skett?

Svar: Syftet med det tillfälliga bygglovet har hela tiden varit att efter fem 
år återställa marken i det skick det var innan paviljongerna uppfördes. 

Enligt beslut i KS 2018-12-12 §362, dnr KS 2018/614 är dock ett 
positivt planbesked lämnat för området. Planenheten har fått i uppdrag 
att pröva planläggning av området i syfte att planlägga området för skola 
med tillhörande idrottshall samt bostäder längs Kullavägen. Frågan om 
möjlig återanvändning av nedlagd infrastruktur avgörs i ett senare skede.

Vad som kommer att hända med de uppförda paviljongerna bestäms 
inom det tillsynsärende som startats och beror på vilka uppgifter som 
framkommer i ärendet. Generellt gäller, enligt plan- och bygglagen, att en 
byggnad ska tas bort om inte bygglov kan lämnas i efterhand, såvida det 
är ekonomiskt försvarbart.
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3. Vilka kostnader kommer drabba kommunen som följd av att 
paviljongerna nu är uppförda och tagna i bruk, men står utan bygglov?

Svar: Denna fråga ska egentligen besvaras av verksamhetsutövaren och 
inte av tillsynsmyndigheten. Vilka kostnader som drabbar kommunen 
beror på vad som kommer att hända med byggnaderna nu och om det 
bedöms möjligt att bevilja bygglov i efterhand. 

Enligt en kostnadsredovisning från fastighetsstrategerna är det 
kostnadsmässigt mest fördelaktiga för kommunen att pröva 
förutsättningarna för ett nytt tillfälligt bygglov på platsen. Dagens 
kostnad uppgår till 146 tkr/ plats och år vid den planerade femåriga 
användningen. Motsvarande kostnad vid användning av de lokaler som 
tidigare hyrdes för verksamheten var 262 tkr/plats och år. Eftersom det 
finns 22 platser i paviljongerna på Kullavägen innebär detta en ungefärlig 
besparing för kommunen med 2 500 tkr per år. 

Avetablering samt återställning av mark beräknas kosta 1 270 tkr. 

Uttag av byggsanktionsavgifter är inte aktuellt eftersom byggnaderna 
uppförts och tagits i bruk efter det att start- respektive slutbesked 
lämnats.

4. Hur vill du säkra att något liknande inte händer igen?

Svar: Plan- och bygglagen innehåller både detaljerade bestämmelser och 
bestämmelser av mer övergripande karaktär som ska tolkas utifrån 
förutsättningarna i varje enskilt fall. Det aktuella bygglovet har upphävts 
därför att Mark- och miljödomstolen (MMD) inte har samma definition 
som Myndighetsnämnden av vad en bostad är. Utifrån då gällande 
delegationsordning hade tjänstepersonerna delegation att fatta beslut om 
högst 20 tillfälliga bostäder. Paviljongerna har från tjänstepersonerna 
bedömts vara en sammantagen bostad medan MMD har bedömt att 
varje rum utgör en egen bostad. Utifrån MMDs resonemang saknar 
därmed tjänstepersonerna delegation. Såväl tjänstepersonerna som 
Samhällsbyggnadsnämnden kommer hädanefter att följa MMDs 
definition av bostadsrum. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Tomas Fjellner



 

 

Interpellation om paviljongbygget på Kullavägen 

Till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner  

 

Sverigedemokraterna har vid flera tidigare tillfällen ifrågasatt boendepaviljongerna i kommunen, och 

i synnerhet de vid Kullavägen, icke minst eftersom de uppförts trots överklaganden och att 

Länsstyrelsen upphävt bygglovet. Nu i januari kom slutlig dom: Mark- och miljööverdomstolen tänker 

inte pröva ärendet. 

 

Med anledning av detta har jag ett par frågor: 

 

 Anser du att kommunen ska driva ytterliga process kring detta? Om Ja, varför? 

 Vilka är de framtida planerna för dessa paviljonger och tillhörande uppförd infrastruktur mot 

bakgrund av det som skett? 

 Vilka kostnader kommer drabba kommunen som följd av att paviljongerna nu är uppförda 

och tagna i bruk, men står utan bygglov? 

 Hur vill du säkra att något liknande inte händer igen? 

 

För Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun 190120 

 

Patrik Ohlsson 

 

Relaterade länkar: 

https://www.hd.se/2019-01-14/slutligt-nej-till-boendepaviljongerna-vid-kullavagen-i 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-02-13

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 14                  Dnr   KS 2016/830

Motion från Jim Brithén (EP) om den politiska organisationen

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) har lämnat in en motion om den politiska organisationen och föreslår 
följande: 
• Att den politiska organisationen snarast ändras i riktning mot den tidigare, mer 

traditionella organisationsmodellen, som innebär ”en nämnd, en förvaltning”,
• Att arbetet kring organisationen påskyndas, innan konsekvenserna för Ängelholms 

ekonomi, effektivitet politik, politiker o.s.v. får ytterligare negativa konsekvenser.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2019

Yrkanden 
Ola Carlsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Åsa Larsson (S), Liss Böcker (C), Patrik 
Ohlsson (SD). Linda Persson (KD) och Eric Sahlvall (L) instämmer i yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 3                  Dnr   KS 2016/830

Motion från Jim Brithén (EP) om den politiska organisationen

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) har lämnat in en motion om den politiska organisationen och föreslår 
följande: 
• Att den politiska organisationen snarast ändras i riktning mot den tidigare, mer 

traditionella organisationsmodellen, som innebär ”en nämnd, en förvaltning”,
• Att arbetet kring organisationen påskyndas, innan konsekvenserna för Ängelholms 

ekonomi, effektivitet politik, politiker o.s.v. får ytterligare negativa konsekvenser.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2019

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) 
instämmer i yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen.

_____
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

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

Motion från Jim Brithén (EP) om den politiska organisationen

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) har lämnat in en motion om den politiska organisationen och föreslår 
följande: 
• Att den politiska organisationen snarast ändras i riktning mot den tidigare, mer 

traditionella organisationsmodellen, som innebär ”en nämnd, en förvaltning”,
• Att arbetet kring organisationen påskyndas, innan konsekvenserna för Ängelholms 

ekonomi, effektivitet politik, politiker o.s.v. får ytterligare negativa konsekvenser.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2019

Utredning
Motionen lämnades in i november 2016, när kommunens dåvarande organisation med 
fullmäktigeberedningar och få nämnder hade funnits i ungefär två år. Under 2018 
intensifierades arbetet med att revidera den politiska organisationen, och ett inriktningsbeslut 
fattades i kommunfullmäktige i augusti 2018.

I december 2018 antog kommunfullmäktige reglementen och arbetsordningar för en ny 
politisk organisation för mandatperioden 2019-2022. Denna organisation är av traditionellt 
snitt med facknämnder, men är ändå inte av typen ”en nämnd, en förvaltning”. Den agila 
tjänsteorganisationen har justerats lite för att matcha den politiska organisationen, men är i 
stora delar oförändrad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen.
_____

Lilian Eriksson Karin Wettermark Jonsson
Kommundirektör Kommunikationschef



Till: 
Kommunfullmäktige i Ängelholm 1 

Från : Jim Brithen (-) 

t:lrl6 -n- 2 3 

MOTION 1: ........ 

an ående den olitiska or anisationen i Än elholms Kommun. 

Bakgrund: 
Den politiska organisationen i Ängelholms Kommun förändrades i samband med starten av mandat
perioden 2015-18- d.v.s. 2015-01-01. 
Nu, då snart halva mandatperioden gått, ser jag konsekvenserna av förändringarna. 

Min analys är att den nya organisationen inte uppfyller de mål och förväntningar som sattes upp
snarare tvärtom . Den nya organisationsmodellen är ett misslyckande. 

Jag kan se stora negativa förändringar i både effektivitet, beslutshanterande, närheten till 
medborgarna, hantering och konsekvenser för ekonomin osv. 
Delegationerna i beslutsordningen har också gjort att politiken tappat mycket av inflytandet. Dessutom 
känns det som att avståndet mellan politiken och våra medborgare har ökat. 

Nämnderna har fått för stora områden att arbeta med. Beredningarna riskerar att bli helt 
verkningslösa, då bl. a ekonomin inte kuggar i det som arbetats fram. Detta borgar även för att synen 
på politiken och politiker kan bli negativare, med allt det innebär. 

För mig är det alarmerande negativa förändringar, som bör åtgärdas omedelbart. 

Jag anser att det i den traditionella organisationsmodellen -"en nämnd, en förvaltning" -finns många 
fler fördelar och den är dessutom betydligt konkretare, för alla -speciellt för de, av våra medborgare, 
som inte är aktiva i politiken. 

Den nya modell, som nu prövats i snart två år, är och har blivit abstrakt. Tydlighet och enkelhet är en 
av de absoluta grundförutsättningarna, då människor skall engagera sig i något, speciellt när det är 
frivilligt och på sin fritid . 

De nackdelar, som analyserats i den traditionella organisationsmodellen, borde kunna vara enklare att 
lösa genom ett "agilt" (dynamiskt) arbetssätt- vilket tydligen inte skedde tidigare i Ängelholms 
Kommun, eftersom det framfördes som ett "nytt" arbetssätt, då den nya organisationen lanserades. 

Jag föreslår och yrkar därför: 

);;;- att den politiska organisationen snarast ändras i riktning mot den 
tidigare, mer traditionella organisations modell, som innebär "en nämnd, 
en förvaltning". 

~ att arbetet kring organisationen påskyndas, innan konsekvenserna för 
Ängelholms ekonomi, effektivitet, politik, politiker osv får ytterligare 

-------w'egativa-konsekvenser. essa-kensek-venser-fis-kerar · li-värre-ju-tängre.-----
tiden går. 

Ängelholm den 23 oktober 2016 

För våra medborgare 

<J-7~ ~,·-.?L~ 
/ Jim Brithen (-) .// 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-02-13

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 15                  Dnr   KS 2019/35

Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun är det överordnade styrdokument som 
tydliggör vad som gäller för alla som kommunicerar i Ängelholms kommuns namn. 
Syftet med policyn är att beskriva kommunens övergripande regelverk och förhållningssätt i 
kommunikationsfrågor samt de principer som ligger till grund för all kommunikation inom 
Ängelholms kommun. Den riktar sig till alla medarbetare och lägger grunden både för det 
långsiktiga kommunikationsarbetet och för den dagliga kommunikationen; internt inom 
organisationen och externt till medborgare, civilsamhälle, näringsliv, media och andra 
intressenter. Kommunens värdegrund: Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft ska 
genomsyra all kommunikation från Ängelholms kommun.

Kommunikationspolicyn är utgångspunkt för ett flertal olika riktlinjer och rutiner som 
tillsammans ska styra och stödja den kommunikation som sker med Ängelholms kommun 
som avsändare. Kommunikationspolicyn ersätter Ängelholms kommuns 
kommunikationsstrategi som beslutades av Kommunfullmäktige 2012-03-26.

Beslutsunderlag
Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun
Protokoll Central samverkan 2019-01-15
Kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun, 2012-03-26.

Yrkanden 
Ola Carlsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Liss Böcker (C), Linda Persson och Åsa 
Larsson (S) instämmer i yrkandet.

Patrik Ohlsson (SD) yrkar att meningen "Vi strävar efter att använda ett könsneutralt språk" tas 
bort och att meningen dessförinnan: "Vi undviker så långt som möjligt förkortningar och vi förklarar 
facktermer" ändras till ”Vi förklarar facktermer".

Åsa Larsson (S) yrkar avslag till Patrik Ohlssons (SD) yrkande.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels ifall till Ola Carlssons (M) med fleras yrkande, dels 
bifall till Patrik Ohlssons (SD) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Ola 
Carlssons (M) yrkande.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-02-13

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Votering begärs och verkställs. JA-röst för bifall till Ola Carlssons (M) med fleras yrkande, 
NEJ-röst för bifall till Patrik Ohlssons (SD) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun

_____

JA NEJ Avstår

Liss Böcker (C) X

Britt-Marie Hansson (S) X

Patrik Ohlsson (SD) X

Eric Sahlvall (L) X

Linda Persson (KD) X

Åsa Larsson (S) X

Hannes Pettersson (M) X

Johan Wifralius (SD) X

Ola Carlsson (M) X

Fanny Krumlinde Handreck (S) X

Maija Rampe (M) X

Christina Hanstål (M) X

Robin Holmberg (M), ordförande X

11 2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-02-13

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Reservation
Sverigedemokraterna samtycker med lejonparten av förslaget till kommunikationspolicy, och tycker det är bra 
att vi nu får en uppdatering från strategi till policy. Kommunikationspolicyn kommer vara ett viktigt 
dokument och meningen är att alla anställda skall följa den i alla dess delar. Det innebär att det finns stor 
tyngd i allt som står i den.

Vi har därför ett par invändningar, där vi menar att policyn borde förändras. Detta gäller sidan 4 i policyn, 
under rubriken 3.5 "Vi kommunicerar tillgängligt och inkluderande".

Vi vill där ta bort följande mening helt ur policyn:

"Vi strävar efter att använda ett könsneutralt språk".

Enligt vår tolkning innebär texten att anställd som inte vill sträva efter att kommunicera på könsneutralt 
språk bryter mot policyn. Vi ser en fara i att det kan drabba den som föredrar att uttrycka sig på mer 
traditionell svenska och vill undvika nyspråkliga begrepp, som t.ex "han" eller "hon" istället för "hen", och 
"man" istället för "en".

Meningen dessförinnan: "Vi undviker så långt som möjligt förkortningar och vi förklarar facktermer" vill vi 
ändra till enbart "Vi förklarar facktermer". 

Förkortningar är inte alltid av ondo, utan kan användas på bra och dåliga sätt. Etablerade förkortningar som 
t.ex "bl.a" och "t.ex" kan förenkla läsligheten, jämfört med om de skulle skrivas ut i sin helhet. 
Förkortningar kan förstås också användas överdrivet och på ett sätt som försämrar läsligheten, men vi menar 
att det redan täcks i textstyckena före om att ett språk ska användas som är vårdat, enkelt och begripligt.

Patrik Ohlsson (SD)

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till kommunikationschef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 5                  Dnr   KS 2019/35

Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun är det överordnade styrdokument som 
tydliggör vad som gäller för alla som kommunicerar i Ängelholms kommuns namn. 
Syftet med policyn är att beskriva kommunens övergripande regelverk och förhållningssätt i 
kommunikationsfrågor samt de principer som ligger till grund för all kommunikation inom 
Ängelholms kommun. Den riktar sig till alla medarbetare och lägger grunden både för det 
långsiktiga kommunikationsarbetet och för den dagliga kommunikationen; internt inom 
organisationen och externt till medborgare, civilsamhälle, näringsliv, media och andra 
intressenter. Kommunens värdegrund: Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft ska 
genomsyra all kommunikation från Ängelholms kommun.

Kommunikationspolicyn är utgångspunkt för ett flertal olika riktlinjer och rutiner som 
tillsammans ska styra och stödja den kommunikation som sker med Ängelholms kommun 
som avsändare. Kommunikationspolicyn ersätter Ängelholms kommuns 
kommunikationsstrategi som beslutades av Kommunfullmäktige 2012-03-26.

Beslutsunderlag
Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun
Protokoll Central samverkan 2019-01-15
Kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun, 2012-03-26.

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Åsa Larsson (S) och Linda Persson (KD) 
instämmer.

Patrik Ohlsson (SD) yrkar att skrivning om könsneutralt språk tas bort, i övrigt bifall.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Liss Böckers (C) med fleras yrkande, dels bifall 
till Patrik Ohlssons (SD) yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Liss Böckers 
(C) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun

_____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-30
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1 Sammanfattning av dokumentets sakliga innehåll

Kommunikationspolicyn är Ängelholms kommuns överordnade styrdokument 
om kommunikation. I policyn tydliggörs vad som gäller för alla som 
kommunicerar i Ängelholms kommuns namn. Den formulerar och tydliggör 
viktiga principer för vår kommunikation och formulerar de värden som ska 
prägla all kommunikation inom och från Ängelholms kommun. Kommunens 
värdegrund: Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft ska genomsyra all 
kommunikation från Ängelholms kommun.

1.1 Koppling till kommunens mål

Kommunikationspolicyn har kopplingar till alla kommunfullmäktiges mål 
eftersom god kommunikation - internt och externt är avgörande för att uppnå 
goda resultat. Kommunikationspolicyn är en grundläggande del av det vi kallar 
Ängelholms kommunikationsplattform. Den samlar alla de styrande och 
stödjande dokument som ligger till grund för den kommunikation som sker 
med Ängelholms kommun som avsändare.

För att det ska vara enkelt att göra rätt finns både riktlinjer och praktiska 
checklistor för det praktiska kommunikationsarbetet.  Dessa finns samlade och 
uppdaterade på vårt intranät.
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2 Inledning

Ängelholms kommun är en offentlig verksamhet som ytterst är till för 
medborgarna. Varje dag har vi tusentals kontakter och möten med invånare, 
företag och besökare. Kommunikation genomsyrar all vår verksamhet, det är 
en självklar och integrerad del i vårt arbetssätt och i våra processer.  

2.1 Syfte och mål
Syftet med kommunikationspolicyn är att beskriva kommunens övergripande 
regelverk och förhållningssätt i kommunikationsfrågor samt de principer som 
gäller för all kommunikation inom Ängelholms kommun. Den riktar sig till alla 
medarbetare och lägger grunden både för det långsiktiga 
kommunikationsarbetet och för den dagliga kommunikationen; internt inom 
organisationen och externt, till medborgare, civilsamhälle, näringsliv, media 
och andra intressenter. Kommunikationspolicyn skapar intern samhörighet och 
extern tydlighet.

Målet är att vi ska kommunicera rätt saker, via rätt kanaler, vid rätt tid och 
därmed bidra till att förverkliga kommunens mål och vision och tillsammans 
stärka varumärket Ängelholm.

Ängelholms kommuns kommunikation utgår alltid från kommunens 
värdegrund som vilar på orden Öppenhet, Omtanke, Handlingskraft. Genom 
att kommunicera tydligt och genomtänkt bidrar alla medarbetare till att sprida 
värdegrunden och omsätta den till verklighet.
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3 Grundläggande kommunikationsprinciper

Sju principer ska prägla kommunikationen i Ängelholms kommun:

1. Information och kommunikation är en demokratisk rättighet
2. Kommunikationen bygger på vår värdegrund
3. God kommunikation en förutsättning för en agil kommun
4. Vår kommunikation är lika med gott bemötande och hög service 
5. Vi kommunicerar tillgängligt och inkluderande
6. Ängelholms kommun är ett gemensamt varumärke
7. Vår kommunikation är planerad och resultatinriktad 

1. Information och kommunikation är en demokratisk rättighet
Kommunens invånare och andra målgrupper har en demokratisk rättighet att 
få ta del av information om kommunens verksamheter och erbjudas 
möjligheter till kommunikation med kommunen. Medborgarna efterfrågar 
också interaktivitet och att informationen är anpassad till de egna behoven. Det 
ställer krav på att Ängelholms kommun säkerställer att kommunikationen är 
tydlig, tillgänglig och sker på mottagarens villkor.  Det ger medborgare och 
andra intressenter en klar bild av Ängelholms kommun och goda möjligheter 
till dialog, delaktighet och påverkan. 

2. Kommunikationen utgår från vår värdegrund
Uppfattningen om och upplevelsen av Ängelholms kommun påverkas av alla 
medarbetares arbete, förhållningssätt och bemötande. Därför har alla ett ansvar 
att känna till och agera utifrån kommunens värdegrund som vilar på tre ord – 
öppenhet, omtanke och handlingskraft.  Värdegrunden är något alla ska bära 
med sig i det dagliga arbetet.  Den ska vara väl känd hos samtliga medarbetare 
genom att den kommuniceras i samband med anställningsintervju, 
introduktion, arbetsplatsträffar och i det årliga arbetet med verksamhetsplaner. 

3. God kommunikation en förutsättning för en agil kommun
Ängelholms kommun är en agil service och utvecklingsorganisation. Det 
betyder att det agila förhållnings- och arbetssättet är det naturliga i vår 
organisation.  Det ställer krav på chefers och medarbetares förmåga att 
kommunicera och samarbeta. Den agila kommunikationen kännetecknas också 
av att vi delar med oss av information och kunskap på ett generöst sätt så att 
det gynnar fler än den egna verksamheten. Det inspirerar till nya idéer och 
ständiga förbättringar. 

4. God kommunikation lika med gott bemötande och hög service
Varje dag har vi tusentals kontakter och möten med människor både inom vår 
organisation och i vår omvärld. Alla kontakter ska präglas av ett gott 
bemötande och alltid sträva efter att ge en god service. Det betyder att vi 
bemöter andra med respekt och förståelse, att vi svarar inom utsatta tider och 
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att vi tar ett stort eget ansvar för att kommunicera utifrån den roll vi har i 
organisationen.

5. Vi kommunicerar tillgängligt och inkluderande 
Enligt stiftelsen Funka, har en fjärdedel av den vuxna befolkningen svårt att 
läsa och förstå en artikel i en svensk dagstidning. Det kan handla om läs-och 
skrivsvårigheter, synnedsättning eller annat som gör det svårt att ta till sig 
information. Information från Ängelholms kommun ska uppfattas som både 
tillgänglig och begriplig. Den ska vara så väl innehållsmässigt som språkligt 
korrekt. Som offentlig verksamhet strävar vi efter att använda ett språk som är 
vårdat, enkelt och begripligt. Innehåll, språk och kanalval ska alltid anpassas 
efter målgruppen. Vi undviker så långt som möjligt förkortningar och vi 
förklarar facktermer. Vi strävar också efter att använda ett könsneutralt språk. 
Vi vill ha en bred representation bland dem som är med i vår kommunikation, 
både i text och i bild, så att så många som möjligt kan känna sig delaktiga och 
berörda. 

6. Ängelholms kommun – ett gemensamt varumärke
Ängelholms kommuns varumärke är summan av alla de uppfattningar som vår 
omvärld och vi själva har om vår verksamhet. Avgörande är alla de möten vi 
har med ängelholmare och andra intressenter.  Styrkan i vårt varumärke avgörs 
inte minst av kvaliteten på vår service och våra tjänster. Ett positivt varumärke 
bygger vi tillsammans och varje del har betydelse. Varje medarbetare bidrar till 
bilden av Ängelholm.

I vår kommunikation ska Ängelholms kommun tydligt uppfattas som en 
sammanhållen organisation. Det gäller såväl genom den grafiska profilen som i 
marknadsföring och andra sammanhang där kommunen förekommer. Det ska 
alltid framgå att det är Ängelholms kommun som är avsändare när vi 
kommunicerar. Först i andra hand är det intressant vilket huvuduppdrag, 
verksamhetsområde eller enhet det är.  

7. Vår kommunikation är planerad och resultatinriktad
Kommunikation är ett verktyg för att nå effekt och resultat och i förlängningen 
uppfylla kommunens övergripande mål. Planerad och strategisk 
kommunikation är avgörande för ett framgångsrikt förändrings- och 
utvecklingsarbete. Genom att göra kommunikationsplaner, målgruppsanalyser 
och sätta relevanta mål, säkerställer vi önskade resultat. Bra och effektiv 
kommunikation är planerad och väl avvägd i förhållande till det syfte som ska 
uppnås.
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4 Ansvar och roller i kommunikationsarbetet

Alla medarbetare och chefer har ansvar för en god kommunikation. Med 
verksamhetsansvar följer kommunikationsansvar. Chefer har ett större ansvar 
än övriga medarbetare att förmedla information, men alla anställda har ansvar 
för att tillgodogöra sig den information som behövs för att kunna utföra sitt 
arbete och för att kommunicera i linje med kommunikationspolicyn. 

4.1 Förtroendevalda

Förtroendevalda ansvarar för politisk kommunikation och har ansvaret att 
genomföra medborgardialog för att fånga upp synpunkter från invånarna i 
Ängelholm. Kommunenens tjänstepersoner ska på olika sätt möjliggöra 
medborgardialogen till exempel genom att tillhandahålla kanaler och annat stöd 
för medborgardialog till de förtroendevalda inom kommunfullmäktiges 
nämnder och beredningar.

4.2 Chefer
Chefer är ytterst ansvariga för att medarbetarna har tillgång till information 
som är viktigt för arbetet och för möjligheten att påverka och vara delaktig på 
arbetsplatsen. Kommunikation är en strategisk ledningsfråga och ingår i varje 
chefs ledaransvar.  Chefer har också ett större ansvar än övriga anställda för att 
svara på medias frågor om verksamheten. Det är chefernas ansvar att frågor 
inom deras verksamhetsområde kommuniceras på ett korrekt sätt. En 
kommunikatör eller annan medarbetare kan bistå chefen med 
kommunikationen kring en fråga, men chefen har alltid huvudansvaret för 
kommunikationen inom sitt uppdrag.

4.3 Medarbetare

Medarbetare ansvarar för att kommunicera utifrån sin funktion. Alla anställda 
inom Ängelholms kommun representerar kommunen i sina kontakter med 
utomstående personer. Var och en har ansvar att kommunicera i linje med 
kommunens värdegrund och policys. Det är också varje medarbetares ansvar 
att aktivt söka och ta emot information i frågor som är viktiga för det egna 
arbetet, liksom att förmedla vidare information som kan vara av vikt för andra. 

4.4 Kundtjänst

Kundtjänst är ”en väg in” och ansvarar för de flesta kommunikationskanaler in 
till kommunen som exempelvis huvudnumret 870 00, vår officiella e-postlåda, 
chatt, digitalt kundforum och receptionen i Stadshuset. Kundtjänst arbetar med 



6

frågor inom alla kommunens verksamhetsområden och kommunicerar 
dagligen med kommunens medborgare, besökare och företagare. 

4.5 Kommunikationsenheten
Kommunikationsenheten inom Servicestödet är kommunens centrala enhet för 
både externa och interna kommunikationsfrågor. Kommunikationsenheten 
erbjuder strategiskt kommunikationsstöd internt och externt.  
Kommunikationsenheten ansvarar för drift och utveckling av kommunens 
officiella kommunikationskanaler.  Enheten ansvarar för kommunens 
mediestrategiska arbete samt för kriskommunikation.
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5 Intern kommunikation

En väl fungerande intern kommunikation är grunden för ett gott arbetsklimat 
och en förutsättning för medarbetare att kunna utföra sitt arbete på ett 
effektivt sätt. God intern kommunikation bidrar till delaktighet, ansvarskänsla 
och motivation. Fungerande system för intern kommunikation är nödvändigt 
för att styra och leda organisationen i en gemensam färdriktning mot 
kommunens vision och uppsatta mål.
Alla medarbetare har rätt att få relevant information för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. Ett gott arbetsklimat där informationsutbyte ingår som en 
naturlig del gör Ängelholms kommun till en attraktiv arbetsgivare och ökar vår 
externa service. 

Ängelholms kommuns interna kommunikation ska:

o Skapa förutsättningar för dialog och erfarenhetsutbyte på alla nivåer inom 
organisationen.

o Underlätta för ett agilt arbetssätt, det vill säga främja samarbeten och 
innovation.

o Alltid föregå extern kommunikation när det är möjligt.
o Bidra till delaktighet, engagemang och stolthet bland medarbetarna.
o Leda till intern effektivitet som möjliggör bästa möjliga service till våra 

målgrupper.
o Lägga grunden för en effektiv kommunikation vid kris.
o Styra och leda organisationen mot kommunens vision och uppsatta mål.
o Vara respektfull och vänlig. Vi tar hänsyn till varandra och visar förståelse 

för varandras uppdrag.
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6 Extern kommunikation

Ängelholms kommuns externa kommunikation har som mål att invånarna och 
andra externa aktörer ska uppleva kommunen som öppen, serviceinriktad, 
trovärdig och modern.

Det gör vi genom att sprida kunskap och föra en dialog om kommunens 
verksamheter på ett sakligt och tydligt sätt. Kommunens verksamhet ska utgå 
från medborgarnas behov.  I en allt mer föränderlig värld är kommunikationen 
alltmer nödvändig för att kunna erbjuda bästa möjliga service. 

Sammantaget ska vår externa kommunikation:

o Informera invånarna och övriga målgrupper om Ängelholms kommuns 
verksamheter och service.

o Stödja och stimulera dialogen mellan invånarna och kommunen och på 
så sätt bidra till den demokratiska processen i samhället.

o Öka tillgängligheten till kommunen genom att erbjuda tydliga 
kontaktvägar i de kanaler där våra målgrupper finns.

o Skapa förståelse för beslut genom att informera om bakgrund, syfte och 
innehåll.

o Bygga förtroende genom att öppet visa upp våra verksamheter.
o Positivt marknadsföra Ängelholm som en attraktiv kommun att bo, 

verka och vistas i.
o I krissituationer, bidra till hanteringen av krisen genom att erbjuda våra 

målgrupper relevant, tillförlitlig och tydlig information och kontaktvägar.
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7 Målgrupper för kommunens kommunikation

Förmågan att nå fram med ett budskap handlar inte enbart om vilket 
budskapet är och hur det utformas. En minst lika viktig del är vem mottagaren 
är. Kommunikation sker på mottagarens villkor. För att uppnå effektiv 
kommunikation är det därför viktigt att fundera över vilken målgruppen för 
budskapet är och anpassa kanaler och budskapets utformning efter det.

Ängelholms kommuns huvudsakliga målgrupper är:

o Invånare och potentiella invånare i Ängelholms kommun
o Medarbetare och presumtiva medarbetare i kommunen, aktörer på 

arbetsmarknaden
o Förtroendevalda i Ängelholms kommun
o Besökare, anhöriga, kunder, brukare
o Näringslivet, samarbetspartners, föreningslivet, vänorter, investerare och 

andra aktörer i och utanför Ängelholm.
o Media 
o Beslutsfattare och opinionsbildare i och utanför Ängelholm.
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8 Medvetna och smarta kanalval

För att uppnå önskad effekt och goda resultat behöver vi göra genomtänkta 
kanalval. Ängelholms kommun använder flera olika kommunikationskanaler 
för att nå och skapa dialog med olika målgrupper.  För att göra rätt val av kanal 
ska vi alltid göra en analys av vilken målgrupp vi vill nå med kommunikationen. 
Det som fungerar för en målgrupp fungerar inte alltid för en annan. Det är 
också viktigt att ta hänsyn till andra faktorer, exempelvis tidpunkt och 
händelser i omvärlden.

Nedan listas några av Ängelholms kommuns kommunikationskanaler. För flera 
av kanalerna finns separata riktlinjer som komplement till kommunikations-
policyn.

8.1 Extern webbplats, engelholm.se
Ängelholms kommuns webbplats, engelholm.se, är den primära externa 
kommunikationskanalen. Medborgare och andra målgrupper ska där kunna 
hitta information om kommunens verksamheter, kommunicera med 
kommunen och utföra självservice via olika e-tjänster. Övriga digitala kanaler 
ska ses som komplement till engelholm.se. I kriskommunikation och annan 
viktig samhällsinformation prioriteras alltid publicering på engelholm.se medan 
andra kanaler väljs utifrån ämne och målgrupp. Ansvaret för innehållet på 
engelholm.se följer verksamhetsansvaret. 

8.2 Intranät, Insikten
Ängelholms kommuns intranät Insikten är den primära kommungemensamma 
interna kommunikationskanalen. Övriga digitala interna kanaler bör endast 
användas för att fylla behov som Insikten inte kan fylla. Konkurerande 
intranätslikande plattformar, för hela eller delar av verksamheten, är inte 
tillåtna.

8.3 E-post
E-post är en viktig kommunikationskanal både internt och externt. All e-post 
som behöver ett svar ska besvaras eller återkopplas inom max två arbetsdagar. 
Förväntningar och krav på den som skickar och besvarar e-post som anställd i 
Ängelholms kommun beskrivs i riktlinjerna för e-post. 

8.4 Telefoni
Respektfullt bemötande och god service är grunden i alla former av 
kommunikation. Det gäller inte minst i samtal via telefon. Förväntningar och 
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krav på den som använder telefon som anställd i Ängelholms kommun 
beskrivs i riktlinjerna för telefoni. 

8.5 Sociala medier
Sociala medier är ofta ett bra komplement både för att nå ut med information 
och för att kommunicera med specifika målgrupper. Ofta nås dock inte hela 
målgruppen med hjälp av sociala medier. Vilken social media-kanal som ska 
väljas är beror helt på vilken målgrupp vi vill nå. Ängelholms kommun har stor 
närvaro i sociala media, både på kommunövergripande nivå och på 
verksamhetsnivå. Utförliga separata riktlinjer finns som ska följas.

8.6 Medborgardialoger, samråd och brukarundersökningar 
Medborgardialoger är en möjlighet för medborgarna att få mer insyn, framföra 
sin åsikt och påverka utvecklingen i olika frågor. Medborgardialoger initieras 
och genomförs av förtroendevalda inom Ängelholms kommun och är ett sätt 
för politikerna att öka kontakten med medborgarna och skapa större 
delaktighet och inflytande i politiska beslut. Hur medborgardialogen ska 
genomföras regleras i policy för medborgardialog samt i Handbok för 
medborgardialog.

Samråd är den del i planprocessen där olika intressenters åsikter hämtas. Hur 
samråd ska ske regleras via Plan- och bygglagen. Brukardialoger och 
undersökningar genomförs av tjänstepersoner inom en rad områden för att 
förbättra den kommunala servicen.
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9 Kontakter med massmedia en prioriterad fråga

Media är en viktig samhällsfunktion som granskare av vår och andra offentliga 
myndigheters verksamheter. Våra kontakter med media ska präglas av största 
möjliga öppenhet och insikt om mediernas roll i det demokratiska samhället. 
Kommunens relation med massmedia är därmed en viktig del av kommunens 
kommunikationsarbete. Goda medierelationer bidrar till att öka kunskapen om 
Ängelholms kommun och dess verksamheter. Den bild som presenteras i 
media påverkar i hög grad hur vi uppfattas av omvärlden.

Frågor från massmedia har hög prioritet inom Ängelholms kommun och ska 
besvaras så snabbt som möjligt. Det är viktigt att massmedia får tillgång till 
aktuell och korrekt information om kommunens verksamheter. Både 
förtroendevalda och anställda bör medverka till detta. 

Verksamhetsansvariga har ett särskilt ansvar att företräda sin verksamhet och 
svara på frågor från media.  Endast i undantagsfall, till exempel vid kriser, kan 
det vara mer lämpligt att utse en särskild talesperson som besvarar alla frågor.

Alla anställda och förtroendevalda har yttrandefrihet och får som privatperson 
uttala sig om sitt arbete och om Ängelholms kommun.

9.1  Pressmeddelanden
Ett sätt att kontakta media är att skicka pressmeddelanden. Pressmeddelanden 
från Ängelholms kommun ska alltid skickas ut av kommunikationsenheten via 
kommunens pressrum som finns på engelholm.se. 

9.2  Meddelarfrihet - tipsa media 
Ett av de bärande fundamenten i svensk demokrati är offentlighetsprincipen. 
Meddelarfriheten är en del av offentlighetsprincipen och innebär att anställda 
vid en myndighet har möjlighet att kontakta media och lämna uppgift om 
förhållanden på myndigheten till media. Använder du dig av din meddelarfrihet 
gör du det i egenskap av privatperson, aldrig som representant för kommunen.
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10   Kriskommunikation

Ibland uppstår händelser som kan betecknas som kriser. De kan vara mer eller 
mindre allvarliga och beröra ett fåtal eller många människor. När kriser uppstår 
är det extra viktigt att kommunicera på ett korrekt och tydligt sätt eftersom det 
kan minska oro och risker för missförstånd.

Ängelholms kommuns agerande vid kriser regleras i krisledningsplanen. Hur vi 
kommunicerar vid kriser regleras i kommunens riktlinjer för 
kriskommunikation, som är en bilaga till krisledningsplanen. Där regleras bland 
annat i vilka lägen kriskommunikationsarbetet aktiveras och vad som då gäller 
angående roller och ansvar. I en kris är det extra viktigt att ge en samlad bild av 
vad som sker och att enbart utsedda personer kommunicerar i kommunens 
namn. Kontakt ska etableras med en kommunikatör i så tidigt skede som 
möjligt i alla frågor som rör en kris eller kan utveckla sig till en kris. 
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11   Lagar och regler

Ängelholms interna och externa kommunikation regleras av en rad olika lagar 
och principer. Här presenteras en sammanställning över de som är av störst 
betydelse för kommunens kommunikationsarbete. 

11.1 Offentlighetsprincipen
Enligt offentlighetsprincipen ska vem som helst ha rätt att ta del av allmänna 
offentliga handlingar utan krav på att uppge identitet eller syfte. Kommuner, 
landsting och statliga organ är skyldiga att utan dröjsmål lämna ut allmänna 
handlingar till den som begär det, såvida inte handlingen omfattas av sekretess. 
En myndighet kan vägra att lämna ut en allmän handling om det finns stöd för 
detta i sekretesslagen. Det finns heller ingen skyldighet att lämna ut handlingar 
som ännu inte är allmänna.
Offentlighetsprincipen ska se till att myndighetsutövning sker under så öppna 
former som möjligt och på så vis förebygga maktmissbruk. Av samma 
anledning finns regeln om handlingsoffentlighet och meddelarfrihet.
Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen som är en av 
Sveriges fyra grundlagar.

11.2 Yttrandefrihet och meddelarfrihet
Yttrandefriheten innebär att varje invånare ska kunna förmedla information 
och uttrycka sina tankar och åsikter i tal, skrift eller bild. Det finns undantag 
när yttrandefrihet inte gäller. Det handlar om olaga våldsskildring, hets mot 
folkgrupp, brott mot medborgerlig frihet, olaga hot, hot mot tjänsteperson 
eller övergrepp i rättssak. Av tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen framgår att offentliganställda, enligt den så kallade 
meddelarfriheten, har rätt att lämna information till medier i syfte att de ska 
publiceras. Denna rättighet gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda 
handlingar. Arbetsgivaren får inte undersöka de anställdas kontakter med 
massmedier och har inte rätt att efterforska vem som har lämnat en viss 
uppgift. Journalisten som tagit emot uppgifterna får inte heller avslöja källan 
om denna vill vara anonym.
Yttrandefriheten regleras i regeringsformen och reglerna angående 
meddelarfrihet står inskrivna i tryckfrihetsordningen.

11.3 Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen (GDPR) syftar till att värnas enskildas rätt till skydd 
av personuppgifter. Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en 
enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det 
fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras.
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11.4 Förvaltningslagen
Förvaltningslagen reglerar bland annat myndigheters handläggning av ärenden 
och deras serviceskyldighet gentemot invånarna. Enligt serviceskyldigheten i 
Förvaltningslagen är kommunen skyldig att ge allmänheten god kunskap om 
hur kommunen styrs och vilka möjligheter som finns att påverka före beslut. 
Lagen innebär också att varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, 
råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområden. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt. 
Myndigheter ska också vara tillgängliga för allmänheten i så stor utsträckning 
som möjligt.

11.5 Upphovsrättslagen
Upphovsrättslagen reglerar upphovsrätten till texter och bilder, och andra 
litterära och konstnärliga verk. Upphovsrätt innebär att det bara är 
upphovsmannen som har rätt att förfoga över ett verk genom att kopiera det 
och att göra det tillgängligt för allmänheten. Det gäller både i ursprungligt och 
ändrat skick, och om verket översatts eller bearbetats. När ett verk kopieras 
eller görs tillgängligt för allmänheten har upphovsmannen rätt att namnges i 
samband med användningen av verket. Upphovsrätten gäller i 70 år efter att 
upphovsmannen är död. Det är ansvarig medarbetare som ansvara för att se till 
att upphovsrättslagen respekteras och följs vid produktion av material eller 
användande av bilder, så väl digitalt som i tryck. 

11.6 Lag om namn och bild i reklam
Lagen om namn och bild i reklam förhindrar att marknadsföring sker i annans 
namn eller bild. Konkretiserat innebär det att vi vid marknadsföring av varor, 
tjänster eller dylikt ej får använda någon annans namn eller bild utan dess 
samtycke.
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Framtidsförklaring för Ängelholms kommun 2019-2022

Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. 
Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och tätorter 
som på landsbygden skapar livskvalitet för de som bor här. Moderaterna, Centerpartiet, 
Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet vill genom detta dokument staka ut vägen för 
Ängelholms kommuns fortsatta utveckling. Vi gör det med framtidstro, ordning och reda, 
ansvar, öppenhet och handlingskraft.

På ängelholmarnas sida
Det blågröna styret står på ängelholmarnas sida. Vi verkar på våra väljares mandat med 
kommuninvånarnas bästa för ögonen. Därför motsätter vi oss byråkrati och onödiga 
kommunala pekpinnar i människors vardag. Vi värdesätter effektiva verksamheter och att 
människor själva får välja vilket alternativ som passar dem bäst. Den kommunala 
organisationen i Ängelholm är ett verktyg för att skapa största möjliga välfärd och livskvalitet 
för kommuninvånarna. 

Ansvar för hela kommunens utveckling
Ängelholms kommun präglas av en tydlig stadskärna, flera tätorter med god kommunal 
service, byar och landsbygd. Den mångfacetterade strukturen erbjuder varierat boende där alla 
kan hitta det som passar just dem. Det finns en styrka i denna struktur som är värd att bevara. 
Det är därför självklart att hela Ängelholms kommun ska leva. Det ska vara möjligt att bo och 
leva, driva företag och utöva föreningsliv i hela kommunen samtidigt som det även i 
framtiden ska finnas kommunal service och goda kommunikationer i alla kommunens delar. 
För att möjliggöra detta är det avgörande att det går att bygga i hela kommunen och att 
infrastrukturen fungerar.

Fler invånare kräver mer service som förskolor och skolor samt bättre infrastruktur i form av 
vägar och ledningsnät. Här vill det blågröna styret ta krafttag att komma bort från köer till 
förskolor och trånga skolor. Istället för tillfälliga och dyra paviljonglösningar måste bra och 
mer kostnadseffektiva lösningar skapas där behoven uppstår.

Stabil ekonomi
Ängelholms kommun ska under mandatperioden stärka ekonomin. Målet är att kommunens 
resultat på sikt ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Detta är en utmaning givet de senaste årens ekonomiska utveckling, men samtidigt en 
förutsättning för att Ängelholms kommun ska kunna fortsätta stärka och investera i välfärden 
i framtiden. Det blågröna styret vill i första hand att tillväxt och verksamhetsöversyn skapar 
utrymme för nya satsningar så att skattesatsen kan lämnas oförändrad. 

Fortsatt befolkningstillväxt
Många älskar Ängelholm. Det visar inte minst de senaste årens befolkningstillväxt där 
inflyttningen spelat en viktig roll. Att kommunen kunnat växa är resultat av en medveten 
politik som möjliggjort ökat bostadsbyggande. Denna utveckling måste fortsätta. Positiv 
befolkningsutveckling är en förutsättning för att kunna fortsätta satsa på välfärden utan att 
behöva höja skatten. Det skapar samtidigt underlag för kommunal service, butiker, 
restauranger och kaféer. 
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Vårt mål är att befolkningen i Ängelholm ska öka med en procent om året. För att förverkliga 
detta krävs fortsatta möjligheter för bostadsbyggande och att nödvändiga beslut för att 
förverkliga detta fattas. Det blågröna styret vill därför göra det enklare att bygga.

Ökade möjligheter att välja
Möjligheten att välja och välja bort är avgörande. Det är enskilda människor och deras 
familjer som själva vet vilket alternativ som passar dem bäst. Människors möjligheter att välja 
stärker kvaliteten i de kommunala verksamheterna som ständigt måste utvecklas. 

Valfriheten inom äldreomsorgen är stor i Ängelholms kommun. Det blågröna styret vill 
behålla valfrihetsmodellen LOV inom hemtjänsten och genom denna tillförsäkra att det är 
människors behov och önskemål som styr etableringen av företag inom denna sektor, inte 
kommunens politiker.

Vi vill också utreda förutsättningarna för att införa LOV inom särskilt boende för ökade 
möjligheter att välja även inom detta område. 

De senaste åren har det tyvärr skett en negativ utveckling av antalet friskolor i Ängelholms 
kommun. Vi vill stärka valfriheten inom skolan genom framförallt två åtgärder. Den första 
handlar om politikens och förvaltningens förhållningssätt till skolor med annan huvudman än 
kommunen. Även om kommunen inte har det operativa ansvaret för de fristående skolorna är 
eleverna fortfarande kommunens ansvar. Den andra åtgärden består i att Ängelholms kommun 
under mandatperioden ska ta proaktiva kontakter med friskolor för att skapa intresse för 
etableringar av fler skolor.

Kommunen måste också bli bättre på att skapa goda förutsättningar för fristående förskolor, 
vilka är ett viktigt komplement till de kommunala verksamheterna. Ska Ängelholms kommun 
klara av att tillgodose god barnomsorg för alla barn behövs fler platser. Vi är övertygade om 
att det krävs utökat samarbete med fristående aktörer för att klara den utmaningen.

Rätten att känna sig trygg
Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Trygghet genom hela livet är ett av 
kommunens huvuduppdrag. Det är viktigt att människor känner sig trygga i att det finns 
barnomsorg när den behövs, att stöd och hjälp i livets olika skeden finns för den som behöver 
det samt att det finns omsorg när vi blir äldre. Men trygghet handlar också om att kunna röra 
sig fritt och inte behöva inskränka sin frihet av rädsla för att bli utsatt för brott eller olyckor. 
Vi vill fortsätta med vakter på stan på helgkvällarna, förstärka samarbetet med Polisen, 
bevaka brottsutsatta och otrygga platser med kameror, genomföra trygghetsvandringar i 
samtliga kommundelar, belysa viktiga vägar i hela kommunen samt stärka samarbetet med 
frivilligorganisationer som bidrar till tryggheten i Ängelholms kommun. Vi vill även inrätta 
ett trygghetsråd där kommunen, Polisen och andra relevanta samhällsaktörer såsom förenings- 
och näringsliv samverkar i syfte att skapa ett tryggare Ängelholm. 

Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt
När Ängelholm växer och utvecklas ska det ske med fokus på hållbarhet. Det blågröna styret 
anser det vara självklart att staden ska växa genom förtätning och byggnation på höjden. 
I möjligaste mån ska åkermarken bevaras. Konsekvensbeskrivningar och en 
samhällsekonomisk bedömning genomföras innan nya beslut tas om att bygga på̊ åkermark i 
Ängelholm. 
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Ängelholms kommun ska verka för att bevara tätortsnära grönska och inrätta ett nytt 
kommunalt naturreservat under mandatperioden. Vi vill också verka för en giftfri kommun 
där skadliga ämnen och mikroplaster fasas ut från kommunens verksamheter.

Genom minskad energi- och resursanvändning i så väl kommunala verksamheter som hos 
medborgarna minskas belastningen av planeten.

Vatten är en förutsättning för liv och det är nödvändigt att vi långsiktigt säkerställer att det 
finns tillgång till rent vatten som både går att dricka och att leva i. Vi vill därför verka för att 
avloppsvattnet renas från läkemedel och mikroplaster innan det släpps ut i naturen.

God tillgång till boenden för äldre
Ängelholms kommun står inför stora utmaningar vad gäller standarden på kommunens 
boenden för äldre. Många boenden har många år på nacken och är ineffektiva avseende till 
exempel bemanning. Det syns bland annat i statistiken där Ängelholms kommun har högre 
kostnader per brukare än snittet i Sverige. Flera boenden är också i stora behov av renovering 
om de ska fortsätta drivas som äldreboenden. Här ser vi att ett större grepp behöver tas innan 
kommunen genom renoveringar och nya investeringar låser fast en föråldrad struktur. Det kan 
till exempel handla om att bygga nya, mer effektiva särskilda boenden och bygga om gamla 
boenden till trygghetsboenden samtidigt som fler aktörer genom valfrihetssystemet LOV 
släpps in och tillåts erbjuda äldreboendeplatser i kommunen.

Kunskap och trygghet i skolan
Skolan är den absolut viktigaste funktionen i samhället för att skapa lika förutsättningar för 
barn och unga att lyckas i livet; att gå vidare till högre utbildningar, skaffa jobb eller starta 
företag. För att alla elever ska få rätt förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap i skolan ska 
skolan vara en trygg miljö där mobbning och kränkningar inte accepteras.

Ängelholm har kommit långt i arbetet med skolan, men vi ser att det finns mer att göra. 2010-
2014 gjorde Ängelholms kommun en fantastisk resa med förbättrade resultat under många år i 
rad. Kommunen uppmärksammades i olika rankningar och av SKL för det goda arbetet. 
Tyvärr ser vi att den goda utvecklingen mattats av under förra mandatperioden. När andra 
delar av den tidigare välfärdsnämnden gått med underskott har detta fått täckas upp av övriga 
verksamheter vilket drabbat skolan. Vi tror inte att mer pengar automatiskt leder till bättre 
resultat, det är vad pengarna används till och engagemanget hos elever, lärare och föräldrar 
som är avgörande för att Ängelholms ska ha Sveriges bästa skola. Samtidigt går det inte att 
bortse från att besparingarna drabbat skolan. Det är därför viktigt att skolan i så stor 
utsträckning som möjligt fredas.  

Det blågröna styret vill under mandatperioden införa matteverkstad, språkcheck, 
lärarassistenter samt fortsätta satsa på tekniska läromedel och modern undervisning. Såväl de 
elever som behöver extra stöd som de som kommit lite längre och behöver extra stimulans ska 
erbjudas detta i Ängelholms skolor.

Vi vill att alla elever ska ha tillgång till kvalificerad elevhälsa och kommer verka för att ta 
fram en samarbetsform där fristående verksamheter har möjlighet att nyttja den kommunala 
elevhälsan.

Starkt företagsklimat för fler jobb



4

Ängelholm ska ha ett av de bästa företagsklimaten i Sverige. Företagen i Ängelholms 
kommun skapar arbetstillfällen och bidrar till att utveckla såväl näringslivet som kommunen. 
Det är viktigt med fortsatt dialog mellan företagen, Ängelholms kommun och Ängelholms 
näringsliv AB för att kunna utveckla företagsklimatet. Kommunen ska ständigt sträva efter 
effektiv handläggning och rättssäker myndighetsutövning till rimliga avgifter. 

Ängelholms kommun ska alltid ha detaljplanelagd mark i reserv för att snabbt kunna 
tillgodose företag som vill etablera sig här. Vi vill också se ökat fokus på det proaktiva arbetet 
med att locka nya företag till Ängelholm. Ängelholms näringsliv AB ska stärkas för att kunna 
prioritera detta viktiga arbete samtidigt som det goda näringslivsklimatet används i 
Ängelholms marknadsföring.

Dags att satsa på turismen
Ängelholms potential som besökskommun är stor. Det finns ett brett intresse hos såväl 
medborgarna som hos näringsidkare, kommun och andra för att realisera mer av denna 
potential. Det kan handla om naturen, stranden, Rönneå och fisket, matkulturen, mysig 
shopping i centrum, kulturarrangemang eller besök på något av Ängelholms populära 
besöksmål. De senaste åren har flera utredningar gjorts för att både utvärdera nuläget och 
föreslå åtgärder för att locka fler besökare och turister till Ängelholm. Det är viktigt att det nu 
blir ”verkstad” av detta handlingsprogram så att Ängelholms fulla potential som 
besökskommun kan realiseras.

Det blågröna styret ser att Ängelholms kommun måste våga satsa på turismen och 
besöksnäringen. Därför bör Ängelholms näringsliv AB ges möjlighet att arbeta med 
destinations- och turismutveckling på ett strategiskt och föregripande sätt, framförallt 
gällande att kommunicera och marknadsföra Ängelholm som besöksmål.

Rum för kulturen
Blågröna vill i samarbete med civilsamhället föra in kulturen i hela kommunens verksamhet 
och därmed skapa bättre möjligheter för en hållbar miljö, fler mötesplatser och ökat 
välbefinnande.

Ängelholms stadsbibliotek ska inom kort renoveras och rustas upp till en modern mötesplats. 
När biblioteksverksamheten utvecklas måste Ängelholm hänga med för att denna viktiga 
kulturinstitution ska behålla sin relevans även i det moderna samhället. Det blågröna styret 
står bakom förslaget om ett omarbetat Stadsbibliotek med plats för scener, 
föreläsningsverksamhet, möjlighet till servering, modernt bibliotek och möteslokaler för 
föreningslivet. Vi ser samtidigt behovet av ytterligare ytor för kultur i Ängelholm. Vi vill 
därför under mandatperioden ta steg mot en ny kulturbyggnad med scen i centrum.

Aktiv fritid för ökad livskvalitet
Meningsfull fritid berikar och bidrar till personlig utveckling, psykisk hälsa och nya 
vänskaper. Framförallt för unga och personer med funktionsnedsättningar är fritidsaktiviteter 
viktiga, både inom idrotten och kulturen. Det handlar dels om att tillgodogöra sig motion och 
fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil, dels om att skapa sammanhang där unga kan utveckla 
sin kreativitet, få förebilder och gemenskap.

Samma sak gäller för våra äldre. En meningsfull fritid ger både bättre hälsa och ökat 
välbefinnande. I vissa fall kan detta också fungera som rehabilitering.
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Det blågröna styret värnar förenings- och idrottslivet i hela kommunen. Vi vill därför att 
bidragsgivningen ska ske utifrån tydliga och transparenta regler i regelbunden dialog med 
föreningarna med målet att både unga och äldre ska ha ett brett utbud av kultur, idrott och 
specialintressen att välja bland.

Det blågröna styret värnar Aktivitet förebygger och vill att fler barn och unga ska få ta del av 
det positiva arbete som bedrivs inom denna verksamhet. Aktivitet förebygger är samtidigt en 
viktig kraft som stärker samverkan mellan det civila samhället och Ängelholms kommun. 
Verksamheten har på senare år även utökats med integrationsskapande insatser riktade mot 
barn och unga.

Ett samhälle för alla
En funktionsnedsättning är inte ett hinder så länge det finns alternativa sätt att ta sig fram på 
eller utföra en uppgift. Vi vill därför aktivt arbeta med tillgängligheten för att skapa ett 
samhälle som både kommuninvånare och turister upplever som välkomnande och 
inkluderande oavsett fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Medborgardialog
Det är angeläget att fortsätta stärka dialogen med medborgarna. Att lyssna på och ta intryck 
av kommuninvånarnas åsikter är en viktig del i demokratin och beslutsfattandet. Det är dock 
viktigt att medborgardialogen görs på ett bra sätt med tydliga syften och mål. Annars skapas 
fel förväntningar vilket riskerar leda till att samtalet att får motsatt effekt. Ängelholms 
kommun ska fortsätta arbeta med medborgardialog inom ramen för beredningsarbetet, men 
även nämnderna ska bedriva medborgardialog inom sina respektive områden.

En av de vanligaste medborgardialogerna sker i detaljplaneprocesser. Det blågröna styret vill 
utveckla dessa processer med modern teknik för att till exempel visualisera hur ett framtida 
bostadsområde kan komma att se ut. Vi är övertygade om att fysiska möten behövs även i 
framtiden, men dessa kan förbättras. 

Fördjupat Hälsostaden
Hälsostaden – det uppmärksammade samarbetet kring Ängelholms sjukhus mellan 
Ängelholms kommun och Region Skåne – har inneburit mycket positivt för vården i 
Ängelholm. Sammanhängande vårdkedja, en väg in till sjukhusvården, god tillgänglighet, 
hemsjukvård och samarbete med vårdcentralerna har skapat ett arbetssätt där patienten är i 
fokus. Det blågröna styret vill verka för att samarbetet kring Hälsostaden fördjupas och att 
Ängelholms sjukhus bevaras som självständigt sjukhus med lokalt ledarskap.



  

Framtidsförklaring för Ängelholm 
Här beskriver vi Socialdemokrater vår politiska viljeinriktning under mandatperioden 
2019-2022. 

Socialdemokraternas politik och samhällsmodell innebär breda lösningar som lyfter 
hela samhället. En politik som bygger på samarbete för att lösa gemensamma 
problem. Vi är den politiska kraft som bäst förstår och som steg för steg kan lösa de 
framtidsutmaningar som Ängelholms kommun står inför. Det handlar om framtiden 
och det samhälle vi vill skapa. Ett samhälle som innebär att våra barn och barnbarn 
också kommer att ha det bra, känna frihet och ha framtidstro. Vi prioriterar det som 
långsiktigt stärker hela Ängelholms kommun.  

Lärande 
Vi satsar på god utbildning som är tillgänglig för alla genom hela livet. Med tidiga 
insatser ger vi alla barn möjligheter att nå sin fulla potential. För barn som behöver 
extra stöd vill vi ge möjlighet att se varje enskilt barn och deras behov och ha en aktiv 
elevhälsa. Personalen är den viktigaste faktorn för en välfungerande skola. 
Arbetsmiljön prioriteras för personalens och elevernas bästa. Vi tror på det livslånga 
lärandet och så krävs tillgång till utbildning för att möta framtidens krav. 

Trygghet 
Vi bygger framtidens trygghet genom sociala investeringar. Vård, omsorg och stöd till 
tryggt boende ska ges efter behov. Vi Socialdemokrater vill utöka de tidiga 
förebyggande insatserna för barn och ungdomar. Genom sociala insatser bekämpar vi 
missbruk och våldsutsatthet. 

Boende 
Vi vill erbjuda ett bra boende för alla, oavsett ålder eller behov. Det gör vi genom att 
skapa intresse för bostadsbyggande i kommunen och ge goda förutsättningar för 
byggprocesser. Våra kommunala bostadsbolag ska ligga i framkant gällande innovativa 
lösningar .Vi vill erbjuda sammanhållna och integrerade områden med olika 
bostadsformer. 

Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 
08, angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 
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Infrastruktur och kommunikation 
Vi socialdemokrater vill bygga ut gång – och cykelvägar och utveckla kollektivtrafiken. 
Vi vill investera i en långsiktig hållbar infrastruktur och genomföra en aktiv miljövänlig 
trafikstrategi. Alla delar av kommunen ska ha tillgång till en digital infrastruktur. 

Näringsliv 
Ängelholm är, och ska vara, en attraktiv kommun för olika näringsverksamheter i hela 
kommunen. Näringslivet har central roll i välfärdsbygget genom de arbetstillfällen de 
skapar. Vi kommer att arbeta med att ge dem förbättrad vägledning och service. Vi 
arbetar för att göra detaljplaner och ordna byggklar mark av olika slag för att göra 
etableringar enklare. Turist- och besöksnäringen behöver prioriteras då den kommer 
generera många arbetstillfällen för kommunen i framtiden.  

Attraktiv arbetsgivare  
Ängelholm ska vara en jämlik och jämställd kommun i alla avseende. Vi ska erbjuda en 
god arbetsmiljö med utvecklande arbetsuppgifter där medarbetaren har inflytande och 
delaktighet. Ängelholms kommun ska erbjuda attraktiva heltidstjänster med 
sammanhållna timmar i schemat. Ängelholms skattepengar ska bidra till verksamheter 
med hög kvalitet. 

Sysselsättning 
Det är jobben som skapar trygghet och välfärd. Vi vill fortsätta arbetet för att stödja 
människor som blivit av med jobben och hitta nya möjligheter för dem som står längst 
ifrån arbetsmarknaden. Nya jobb, omställning för den som blivit arbetslös och krafttag 
mot långtidsarbetslöshet är de tre grundpelarna i den socialdemokratiska jobbpolitiken 
i Ängelholm. Vi värnar om valfrihet och är positiva till idéburna organisationer, som 
föräldrakooperativ inom exempelvis barnomsorgen. 

Ungdom 
Ängelholms kommun ska vara en plats där ungdomar vill vara och vill medverka till 
kommunens utveckling. Därför måste ungdomars idéer, kunskaper och erfarenheter 
tas tillvara, genom fortsatt arbete t.ex. i ungdomsfullmäktige. Ett bra utbud av idrotts- 
och fritidsanläggningar, ett rikt kulturliv och en bra skola ger ungdomar förutsättning 
för att tryggt utvecklas och trivas. 

Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 
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Miljö och natur 
Ängelholm ska värna om sitt rika naturliv. Kommande generationer ska ha möjlighet 
till rekreation och friluftsliv i vår närmiljö. Våra naturvärden som skogar, vattendrag, 
sjöar och hav ska därför säkras inför framtiden. Vi vill minska våra utsläpp av 
växthusgaser, skydda den biologiska mångfalden och skapa en giftfri miljö genom att 
uppdatera och genomföra en långsiktig miljöstrategi. Vår vilja är också att inrätta nya 
naturreservat i Kronoskogen. 

Kultur-Idrott och Fritid 
Ängelholm ska erbjuda ett rikt kulturliv för alla. Det är en förutsättning för ett ökat 
välmående i vår kommun och det behövs ett djupare samarbete mellan kommunen 
och föreningslivet. Kultur och idrott är en social investering för alla. Idrott är en del av 
kulturen och vi kommer att arbeta för en Arenastad i anslutning till Lindab Arena. Vi 
vill fortsätta att använda Kronoskogen som rekreationsområde för rörligt friluftsliv.  

Hälsa och omsorg 
Ängelholm ska vara en trygg kommun att åldras i. Vi ska ha en äldreomsorg med hög 
och likvärdig kvalitet. När den enskilde inte längre känner sig trygg i den egna 
bostaden erbjuder vi lämplig bostad med tillgång till service, god vård och omsorg. 
Det skall finnas tillräckligt med platser på korttidsboende som ger avlastning, när äldre 
personer i högre utsträckning väljer att bo kvar i hemmet med hjälp av anhöriga. 
Personalen är en viktig faktor för en välfungerande verksamhet. 

Hälsostaden 
Vi ser positivt på att koncept Hälsostaden utvecklas. Vår kommun samverkar aktivt 
med Region Skåne för att öka tillgängligheten och minska köerna framförallt för våra 
äldre medborgare. 

Vår vision för Ängelholm 
Vår politik tar sin utgångspunkt i de möjligheter, utmaningar och i den verklighet som 
vi ser i dag. Ängelholm är, och ska vara, en bra kommun att bo och leva i där 
medborgarna tryggt kan vistas på gator och torg, en kommun som växer och utvecklas 
utan att stadens karaktär förändras. 
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Kommunens attraktionskraft ökar, fler företag etablerar sig och nya arbetstillfällen 
skapas. Nya bostäder byggs i hela kommunen, för alla åldrar, både hyres- och 
bostadsrätter. De allmänna kommunikationerna utvidgas och fler gång- och cykelvägar 
byggs. 

Idrott och kultur prioriteras och det finns mötesplatser för alla som höjer våra 
medborgares livskvalitet. 

Vi bygger för framtiden med fokus på kultur, skola, vård och omsorg. 

För Socialdemokraterna i Ängelholms Kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-13

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 37                  Dnr   KS 2018/251

Uppdrag att omfördela budgeten enligt den nya organisationen

Ärendebeskrivning
I samband med kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och plan 2020-2021 den 19 
november gavs kommunstyrelsen i uppdrag att efter årsskiftet omfördela budgeten enligt den 
nya organisationen.

Beslutsunderlag
Beslut KSAU 2019-02-27 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-11
Bilaga 1 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 ny organisation
Bilaga 2 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 ny organisation
Bilaga 3 Utvecklingsmål och nyckeltal 2019 ny organisation
Bilaga 4 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 tidigare organisation
Bilaga 5 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 tidigare organisation

Yrkanden 
Hannes Pettersson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Liss Böcker (C), Eric Sahlvall (L), 
Linda Persson (KD) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) instämmer.

Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S) avstår från att delta i beslutet och lämnar 
protokollsanteckning enligt nedan.

Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) avstår från att delta i beslutet och lämnar 
protokollsanteckning enligt nedan.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna omfördelning av driftbudget till den nya organisationen för budget 2019 och 
plan 2020-2021,

att godkänna omfördelning av investeringsbudget till den nya organisationen för budget 
2019 och plan 2020-2021,

att godkänna omfördelning av utvecklingsmål till den nya organisationen för år 2019.

_____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-13

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Vi socialdemokrater avstår från att delta i beslutet. Ärendet är inte en ren omfördelning utan innehåller också 
ytterligare besparingar där konsekvenserna varken är utredda eller fackligt förhandlade.

Åsa Larsson (S) 
BrittMarie Hansson (S)

_____

Eftersom ombudgeteringen är en effekt av de blågrönas segrande budget för år 2020, väljer 
Sverigedemokraterna att inte delta i beslutet. Vi ställer oss dock frågande till den tabell som beskriver 
nerdragningen med 2500 tkr för att tillmötesgå de besparingar genom organisationsutveckling som de blågröna 
hade i sin budget för 2020. 

De 500 tkr som dras in på reserven för KF's beredningsarbete är vi bekväma med, eftersom beredningsarbetet 
kommer minska och f.n ligger i träda. I övrigt ser vi dock ingen organisationsutveckling i förslaget, utan bara 
en ovälkommen nedskärning vad gäller barntrafikskolan och 2 poster bestående av bollande med reserver för 
stormskador och andra oförutsedda utgifter. 

Vi förstår att det inte är enkelt att hitta besparingar/effektiviseringar/utveckling för att hämta in de summor 
som budgeten kräver enligt posten för organisationsutveckling, men hoppas på mer konstruktiva förslag i den 
här frågan framöver. Icke minst ligger ju i budgetens plan för 2020 och 2021 ännu större summor som behöver 
hämtas in under posten för Organisationsutveckling.

Patrik Ohlsson (SD) 
Johan Wifralius (SD)

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
Samtliga nämnder



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-02-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 22                  Dnr   KS 2018/251

Uppdrag att omfördela budgeten enligt den nya organisationen

Ärendebeskrivning
I samband med kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och plan 2020-2021 den 19 
november gavs kommunstyrelsen i uppdrag att efter årsskiftet omfördela budgeten enligt den 
nya organisationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-11
Bilaga 1 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 ny organisation
Bilaga 2 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 ny organisation
Bilaga 3 Utvecklingsmål och nyckeltal 2019 ny organisation
Bilaga 4 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 tidigare organisation
Bilaga 5 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 tidigare organisation

Yrkanden 
Åsa Larsson (S) anmäler att hon avstår från att delta i beslutet. 
Johan Wifralius (SD) anmäler att han avstår från att delta i beslutet.

Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Linda Persson (KD) instämmer i yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna omfördelning av driftbudget till den nya organisationen för budget 2019 och 
plan 2020-2021,

att godkänna omfördelning av investeringsbudget till den nya organisationen för budget 
2019 och plan 2020-2021,

att godkänna omfördelning av utvecklingsmål till den nya organisationen för år 2019.
_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
Samtliga nämnder
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Budgetchef 
Fredrik Karlsson
0431-468189
fredrik.karlsson@engelholm.se Kommunstyrelsen

Uppdrag att omfördela budgeten enligt den nya organisationen

Ärendebeskrivning
I samband med kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och plan 2020-2021 den 19 
november gavs kommunstyrelsen i uppdrag att efter årsskiftet omfördela budgeten enligt den 
nya organisationen.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-11
Bilaga 1 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 ny organisation
Bilaga 2 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 ny organisation
Bilaga 3 Utvecklingsmål och nyckeltal 2019 ny organisation
Bilaga 4 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 tidigare organisation
Bilaga 5 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 tidigare organisation

Utredning
Kommunstyrelsen fick i uppdrag av Kommunfullmäktige att omfördela budgeten i enlighet 
med kommunens nya organisation. I bilaga 1 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 ny 
organisation, bilaga 2 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 ny organisation 
och bilaga 3 Sammanställning utvecklingsmål 2019 ny organisation föreligger förslag till sådan 
omfördelning. 

Förslaget bygger på de nya nämndernas reglemente samt kommundirektörens beslut om 
tjänsteorganisationen. Förslaget innebär att resultatbudgetnivå respektive 
investeringsbudgetnivå är oförändrad gentemot kommunfullmäktiges beslut.

I budgetbeslutet från kommunfullmäktige i november fanns en post i driftbudgeten under KS 
kommunledningen för organisationsutveckling. I detta förslag till omfördelning av budget är 
posten bortjusterad för 2019 och reducerad för åren 2020-2021 enligt nedanstående tabell.
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2019 2020 2021
Tidigare reserver som tas bort

Kommunfullmäktige
Reserv KF:s beredningsarbete 500 500 500 

Kommunstyrelsen
Reserv driftmedel barntrafikskola 300 300 300 
Reserv stormskador 1 000 1 000 1 000 
KS oförutsedda* 700 700 700 

Summa 2 500 2 500 2 500 

Organisationsutvecklingspost 2 500 5 000 10 000 

Återstår organisationsutvecklingspost - 2 500 7 500 
*Kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov föreslås minska från 1,5 mnkr till 0,8 mnkr.

Reserven för KF:s beredningsarbete är en budgetpost som fanns i budgeten i den gamla 
organisationen utöver medel för de fasta beredningarna. Posten behövs heller inte för att täcka 
kostnaderna för den nya politiska organisationen. I den nya organisationen är det budgeterat 
två fasta beredningar och en tillfällig över hela året. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna omfördelning av driftbudget till den nya organisationen för budget 2019 och 
plan 2020-2021,

att godkänna omfördelning av investeringsbudget till den nya organisationen för budget 2019 
och plan 2020-2021,

att godkänna omfördelning av utvecklingsmål till den nya organisationen för år 2019.
_____

Lilian Eriksson Stefan Marthinsson
Kommundirektör Ekonomichef
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Beslutet expedieras till:
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
Samtliga nämnder



Bilaga 1, Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 (tkr)
Ny organisation från och med 2019

Skattefinansierad verksamhet
Budget Plan Plan

2019 2020 2021

Kommunfullmäktige -26 168 -74 653 -155 849

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen, egen verksamhet -29 878 -64 107 -99 922

Lärande och familj -52 824 -52 819 -52 819

Kommunledning, Servicestöd och Kundtjänst -122 850 -120 366 -115 946

Kommunövergripande/finansiering 2 334 016 2 418 329 2 523 996

Summa Kommunstyrelse 2 128 464 2 181 037 2 255 309

Familje- och utbildningsnämnd -1 053 812 -1 054 694 -1 054 694

Nämnden för omsorg och stöd -780 710 -781 133 -778 933

Samhällsbyggnadsnämnd -95 200 -95 348 -95 348

Nämnden för kultur, idrott och fritid -132 862 -133 862 -133 862

Miljö- och tillståndsnämnd -10 459 -10 456 -10 456

Valnämnd -449 0 0

Överförmyndarnämnd -4 166 -4 166 -4 166

Summa driftbudget/plan 24 638 26 725 22 001

Avgiftsfinansierad verksamhet
Budget Plan Plan

2019 2020 2021
Samhällsbyggnadsnämnd
Samhälle, vatten och avlopp -2 975 -9 000 -11 000



Bilaga 2, Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 (tkr)
Ny organisation från och med 2019

Skattefinansierad verksamhet Budget Plan Plan
2019 2020 2021

Kommunstyrelse
Lärande och familj 350 350 350

Kommunledning, Servicestöd och Kundtjänst 9 400 7 700 8 000

Summa Kommunstyrelse 9 750 8 050 8 350

Familje- och utbildningsnämnd 15 150 19 750 15 200

Nämnden för omsorg och stöd 3 292 2 900 2 900

Samhällsbyggnadsnämnd 69 930 76 920 69 400

Nämnden för kultur, idrott och fritid 8 250 1 600 4 000

Miljö- och tillståndsnämnd 150 150 150

Summa skattefinansierad verksamhet 106 522 109 370 100 000

Avgiftsfinansierad verksamhet Budget Plan Plan
2 019 2 020 2 021

Samhällsbyggnadsnämnd
Samhälle, vatten och avlopp 121 000 86 800 75 000

Summa Ängelholms kommun 227 522 196 170 175 000



2019 2020 2021
1 95904 Inventarier arbetsmarknad/vux 280 280 280

2 95904 Inventarier försörjningsstöd 70 70 70

350 350 350

2019 2020 2021
1 91200 Allmän markreserv         3 000 3 000 3 000

2 90900 Investering i egna fastigheter 1 400 1 200 1 400

3 90700 Digital infrastruktur 800 800 800

4 90906 Digitalisering övergripande inkl. e-tjänster 2 500 2 500 2 500

5 90905 Utveckling av system EoK 500 200 300

6 90710 Digital säkerhet, centralt anslag 400

7 90911 Nytt intranät 800

9 400 7 700 8 000

2019 2020 2021
1 94103 Elevdatorer 4 200 4 200 4 200

2 94105 Lärardatorer 1 500 1 500 1 500

3 94102 Reinvestering digital utrustning 1 500   

4 94106 Kvalitetsledningssystem 200

5 94904 Inventarier förskola 4 200 4 500 5 950

6 94305 Inventarier grundskola 2 000 8 000 2 000

7 94500 Inventarier gymnasieskola 650 650 650

8 94554 Arbetsmiljöåtg. Gymnasieskola 100 100 100

9 95402 Inventarier individ- och familj 300 300 300

10 94104 Utrustning IT-miljöer/accessp. 500 500 500

15 150 19 750 15 200

2019 2020 2021
1 95275 Larmanläggning vårdboende 700 700 700

2 95265 Inventarier Hälsa 500 500 500

3 95278 Mobil hemsjukvård 312

4 95278 Utökning wi-fi 650 650 650

5 95003 Nya arbetsplatsen Uppdrag och stöd 80

6 95278 Välfärdsteknik API 250 250 250

7 95354 Inventarier funktionsstöd 500 500 500

8 95205 Tekniska hjälpmedel/funkt.st 300 300 300

3 292 2 900 2 900

2019 2020 2021
1 96169 Tillbygg omklädn rum Hjärn 2 000

2 96178 BMX-bana                  2 000

3 96185 Upprustning IP med skötsel 750 500 500

4 96200 Projektering/oföruts inves 400 400 400

5 96216 Minigolfbana, Rönnevik 1 500

6 96218 Klubbstuga, Ryttarförening 500

7 96220 Mountainbikeslinga, Kronoskog 300

8 96219 Tillgänglighetsanpassat utegym 600

9 96221 Ridled, Kronoskogen 300

10 96222 Utomhusisbana 1 000

11 96223 Snökanon 500

12 96182 Inventarier fritidsgårdsvh 100 100 100

13 97010 Inventarier bibliotek     200 200 200

14 97100 Konstinköp                200 200 200

15 97103 Allmänkultur, inventarier 200 200 200

16 94694 Inventarier Kulturskolan 100

8 250 1 600 4 000

2019 2020 2021
1 98102 IT-investeringar 150 150 150

150 150 150

Projektnamn
Skattefinansierat

Bilaga 2 Investeringsbudget (tkr)

Kommunstyrelsen/Lärande och familj

Nr Projekt nr Projektnamn
Skattefinansierat

Summa:

Kommunstyrelsen/Kommunledning, Servicestöd och Kundtjänst

Nr Projekt nr

Summa:

Familje- och utbildningsnämnd

Projekt nr Projektnamn
Skattefinansierat

Nr

Miljö- och tillståndsnämnd

Nr

Nämnden för omsorg och stöd

Summa:

Projekt nr Projektnamn
Skattefinansierat

Summa:

Summa:

Projekt nr Projektnamn
Skattefinansierat

Nr

Summa:

Nämnden för kultur, idrott och fritid 

Nr Projekt nr Projektnamn
Skattefinansierat



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Bilaga 2 Investeringsbudget (tkr) forts.
Samhällsbyggnadsnämnd

2019 2020 2021 2019 2020 2021
1 90155 Utveckling av Rönneå      2 000 2 500 2 500

2 90157 Översyn järnvägsövergångar 500 500

3 90165 Pågatågsstation Barkåkra 600

4 90166 Sibirientunneln           1 000

5 90180 Nedgångar, staket v klitte 3 000 3 000

6 91100 Transportmedel o maskiner 1 800 1 500 1 500

7 91110 Arbetsmiljöinvestering    120 100

8 91111 Gata mindre ombyggn       500 500 500

9 91450 Gång- och cykelvägar      3 900 8 500 4 000

10 91500 Cykelpassager 1 000

11 91511 Ny/ombyggnad busshållplats 2 300 1 500 1 500

12 91541 Gc-tunnel, stationen 250 5 000

13 91542 Plattformsförbindelse, stationen 2 000

14 91559 Spont, Östergatan 4 500 5 000

15 91560 Broupprustning            3 000 2 000 1 000

16 91581 Ombyggnad Havsbadsvägen   500 1 200 500

17 91593 Tillgänglighetsanpassn off 200 200 200

18 91650 Gatubelysning upprustning 6 500 6 000 6 000

19 91669 Trafiksignaler            200 100 100

20 91700 Parker,upprustning        1 200 1 000 1 000

21 91758 Östergatan 3 000

22 91800 Lekplatser, anläggn o inve 1 500 1 500 1 500

23 91915 Bjärevägen-Lingvägen gc-väg 3 500

24 91926 Stortorget 500 2 500 2 500

25 91929 Centrumprojektet          500

26 91941 Vägvisn skyltning Ängelhol 400 200 200

27 91957 Kristian II:s väg ombygg  500 500

28 91958 Klippanvägen ombyggnad    1 000 5 000 20 000 500 25 000

29 91960 Ombyggnad runt Villanskolan 2 600

30 91970 Asfaltsplan               8 000 8 000 8 000

31 92000 Badstränder,upprustning   750 1 000

32 92010 Strandberedning           3 000 2 000 2 000

33 92016 Upprustn offentliga toalet 5 100 4 100 3 400

34 92540 Storköksutrustning,utbyte 1 000 1 000 1 000

35 92550 Inventarier lokalvård     500 500 500

36 93502 Kronotorpsomr VA          500 1 000 800 10 000 10 000

37 93515 Risk/sårbarhetsanalys/ber. 1 000 1 000 1 000

38 93524 Vattenskyddsområde/vattend 1 000 1 000 1 000

39 93601 Bärnstensvägen 6 200

40 93630 Errarpsvägen, VA          1 000 3 000 3 000 500 5 000 5 000

41 93645 Nya serviser 500 500 500

42 93679 Oföruts omläggn/akuta insa 3 000 3 000 3 000

43 93710 VA, underhållsplan        1 000 1 000 1 000

44 93928 Södra vägen 1 000

45 93930 Garvaregatan              500

46 93934 Villandsgatan Munka VA 500 5 000

47 93935 Haradal VA                800 10 000

48 93937 Östra Järnvägsgatan m fl  2 000 6 500

49 93938 Ahlefelds gata m fl 10 000

50 96007 Småbåtshamnar 1 500 3 000

51 98007 Mätinstrument 250 200 300

52 98008 UAS Drönare               250

53 98009 3D-införande              500

54 99101 S1, Munka Ljungby-E6 500 500 1 000

55 99102 S4-Strövelstorp-SPU20     1 000 20 000 20 000

56 99115 S25-Kyrkogatan m fl       9 500

57 99116 ARV-Avloppsreningsverk    89 000 3 000 2 000

58 99120 SPU1 - HST - EKJ 110

59 99123 SPU20-Vilhelmsfält        1 000 10 000

60 99130 Stora VA VPU tryckstegr/reserv 500 5 000

61 99935 Laserscanning 420

62 92018 Bulleråtgärder 1 000 500 500

63 92015 Översvämningsåtgärder 1 000 1 000 1 000

64 91103 Ny lokal, Intraprenad 5 000

65 91965 Lyckgatan, Toftaskolan 1 000

66 96005 Muddring, Magnarps hamn 1 500

69 930 76 920 69 400 121 000 86 800 75 000

VA-verksamhet
Nr

Samhällsbyggnadsnämnd

Summa:

Projekt 
nr Projektnamn

Skattefinansierat



Bilaga 3 Utvecklingsmål och nyckeltal 2019, ny organisation 

 
 

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se 

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm 

Kommunstyrelsens mål 2019         

Utvecklingsmål Nyckeltal Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Medborgarfokus         

1.1 Ängelholm har god service och utvecklar fler 
användarvänliga digitala tjänster. 

(Ä...) Antal e-tjänster 50 75 100 

(Ä…) Antal e-tjänster som erbjuder digitala 
betalningslösningar 5 10 15 

(U00415) Informationsindex för kommunens 
webbplats - Totalt 80 80 80 

(Ä...) Andel användare som är nöjda eller mycket 
nöjda med informationen på engelholm.se 80 85 90 

1.2 Kommunen ska i samarbete med andra aktörer 
erbjuda praktikplatser till medborgare som står 
utanför arbetsmarknaden.  

(Ä...) Antal praktikplatser som erbjudits i 
kommunens regi under året 100 100 100 

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

(N31811) Genomsnittlig ekonomisk 
biståndsperiod, månader per år 5,8 5,7 5,6 

(Ä4047) Kursdeltagare på vuxenutbildning med 
lägst betyget E i SFI A, B, C,D, Gruv/SVA, 
Yrkesvård/Vårdkurser, andel (%) 

85% 85% 85% 

(N18409) Elever på SFI som klarat högsta kurs på 
studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) 50% 50% 55% 

(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat 
arbeta eller studera, status efter 90 dagar. (andel %). 35% 40% 45% 

(Ä...) Antal extratjänster (helår). 85 85 85 

Effektiva verksamheter         

2.1 Utveckla användarvänliga digitala lösningar som 
bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet.  

(Ä...) Besparing till följd av digitaliseringssatsningar, 
utifrån framtagen mall       

(U31402) Väntetid från första kontakttillfället för 
ansökan vid nybesök till beslut inom 
försörjningsstöd, antal dagar, medelvärde 

22 20 18 

2.2 Kommunkoncernens lokalförsörjningsprocess 
ska säkerställas så att lokaler är färdigställda enligt 
beslutad plan.  

(Ä...) Andel färdigställda lokaler i förhållande till 
fastställd lokalförsörjningsplan. 100% 100% 100% 

Samhällsutveckling         

3.1 Ängelholm arbetar offensivt för att ge de bästa 
förutsättningarna för näringslivet. 

(U40402) Företagsklimatsranking (Svenskt 
Näringsliv), placering 20 20 20 

(U07451) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, 
NKI 73 74 75 

(Ä...) Andel upphandlingar med miljö- och sociala 
krav. 100% 100% 100% 

3.2 Kommunens befolkning ska öka med minst 1 
%.   

(Ä...) Befolkningsförändring (%) 1% 1% 1% 
(U07406) Nöjd Region-Index – Bostäder (SCB) 
 57 58 59 

Medskapande medarbetare         

4.1 Kommunen erbjuder heltidsanställning vid 
nyrekrytering inom kommunals avtalsområde 

(N00206) Heltidsanställda månadsavlönade, 
kommun, andel (%)  65% 68% 70% 

(Ä...) Andel annonser av tillsvidareanställningar 
inom kommunals avtalsområde som erbjuder 
heltid. 

100 100 100 

4.2 Vidareutveckla arbetsgivarvarumärket för att 
stärka kommunens möjligheter att rekrytera och 
behålla medarbetare. 

(U00203) Hållbart Medarbetar Engagemang 
(HME), Medarbetarenkät Index (mäts vartannat år) - 80 - 

(Ä...) Personalomsättning, exkl pensionsavgångar. 5% 5% 5% 

(N00090) Kommunens totala sjukfrånvaro, andel 5,20% 5,10% 5% 
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Familje- och utbildningsnämndens mål       

Utvecklingsmål Nyckeltal Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Medborgarfokus         

1.4 Verksamheterna ska utvecklas så att 
medborgarnas trygghet ökar.  

(N15557) Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%) 92 95 95 

(N15533) Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%) 90 95 95 

(N17648) Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%). 92 93 95 

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

(N15530) Elever i åk 9: I min skola respekterar elever och 
lärare varandra, positiva svar, andel (%)  70 75 75 

(N15516) Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som 
andraspråk, kommunala skolor, andel (%)  60 65 70 

(N15548) Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska som 
andraspråk, kommunala skolor, andel (%)  75 77 80 

1.6 Ängelholm utvecklar användarvänliga 
digitala verktyg i alla verksamheter. (Ä…) Antal E-tjänster - Lärande och familj 13 15 17 

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

(Ä4032) Elever som upplever att de mår bra (psykisk och 
fysisk hälsa), andel av ÅK 4 Flickor 95 95 95 

(Ä4031) Elever som upplever att de mår bra (psykisk och 
fysisk hälsa), andel av ÅK 4 Pojkar 95 95 95 

(Ä4034) Elever som upplever att de mår bra (psykisk och 
fysisk hälsa), andel av ÅK 7 Flickor  85 85 85 

(Ä4033) Elever som upplever att de mår bra (psykisk och 
fysisk hälsa), andel av ÅK 7 Pojkar  85 85 85 

(Ä4046) Klienter som anger att socialsekreterare inom IFO 
frågat efter deras synpunkter om hur den egna situationen 
skulle kunna förändras, andel  

75 75 75 

(Ä4013) Andel vårdnadshavare som upplever att 
förskolepersonalen tar hänsyn till barnets tankar och åsikter 
(%) 

93 93 93% 

(Ä4011) Andel elever som upplever att lärarna tar hänsyn till 
elevernas åsikter, (andel %) Fritidshem 95 95 95% 

(Ä4009) Elever i ÅK 9 som upplever att lärarna tar hänsyn 
till elevernas åsikter, (%) 77 80 82 

(Ä4012) Andel elever i GY 2 som upplever att de får vara 
med och påverka undervisningens innehåll (%) 72 75 80 

Effektiva verksamheter         

2.3 Utveckla användarvänliga digitala 
lösningar som bidrar till snabbare 
processer och resurseffektivitet.  

(Ä…) Andel elever som registreras via e-tjänst för skolstart 
(%) 90% 95% 96% 

2.4 Samverkan som arbetssätt mellan 
förskola, skola, elevhälsa och IFO ska 
utvecklas.  

(Ä…) Andel ärenden som efter utvecklat verksamhetsstöd, 
kan redovisa användandet av samlade kommunala 
individuella planer (SKIP)  

30% 40% 50% 

2.5 Verksamheterna arbetar med hållbara 
och effektiva lösningar i närmiljön som 
möter medborgarens behov. 

(Ä…) Antal vårddygn av externa placeringar av unga på 
HVB-hem 2200 2000 1800 

(Ä…) Antal vårddygn av externa placeringar av vuxna 1500 1300 1300 
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Samhällsutveckling         

3.3 Verksamheterna ska ge alla inom 
målgruppen stöd att höja sin potential 
utifrån egna förutsättningar.  

(Ä…) Andel barn vars vårdnadshavare upplever att 
förskolans arbete väcker barnens nyfikenhet (andel %) 
Förskola 

95 95 95 

(Ä4021) Andel elever i årkurs 3 som upplever att 
verksamheten på fritidshemmen (åk 4) gör dem så nyfikna att 
de får lust att lära sig mer. (andel %) 

85 85 85 

(Ä4016) Andel elever som upplever att skolarbetet gör dem 
så nyfikna att de får lust att lära sig mer (andel %) ÅK 9 65 70 70 

(Ä4017) Andel elever som upplever att skolarbetet gör dem 
så nyfikna att de får lust att lära sig mer (andel %) GY 2 65 70 70 

(Ä4018) Andelen elever i grundsärskolan som anser att 
skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära mer. 85 85 85 

(N15540 - Flickor) Elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala 
skolor, andel (%) 

90 95 95 

(N15540 - Pojkar) Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven 
i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%) 90 95 95 

(N15419 - Flickor) Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) 90 95 95 

(N15419 - Pojkar) Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) 80 85 85 

(N15436 - Flickor) Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 90 95 95 

(N15436 - Pojkar) Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 90 95 95 

(N15433 - Flickor) Elever i åk. 9 som är behöriga till 
naturvetenskaps- och teknikprogrammen, kommunala 
skolor, andel (%) 

90 95 95 

(N15433 - Pojkar) Elever i åk. 9 som är behöriga till 
naturvetenskaps- och teknikprogrammen, kommunala 
skolor, andel (%) 

90 95 95 

(N17529) Andel elever som uppnått grundläggande 
behörighet till universitet och högskola inom 4 år, 
yrkesprogram kommunala skolor (%) 

60 65 65 

Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till 
universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande 
program, kommunala skolor (%) 

95 95 95 

(Ä..) Andel personer som anser att deras situation har 
förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i 
kommunen (13 år och uppåt) (%) 

75 75 75 

(U33461) Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel  85 90 90 

Medskapande medarbare         

4.3 Kommunen erbjuder heltidsanställning 
vid nyrekrytering inom kommunals 
avtalsområde 

(N00206) Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%)  80 81 82 

(Ä...) Andel annonser av tillsvidareanställningar inom 
kommunals avtalsområde som erbjuder heltid. 100 100 100 

4.4 Nya angreppssätt för att möta 
kompetensbehovet med fokus på 
utbildningsområdet. 

(Ä…) Personalomsättning - Skol- och barnomsorgsarbete 8 7 7 
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Nämnden för omsorg och stöds mål       

Utvecklingsmål Nyckeltal Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Medborgarfokus         

1.8 Ängelholm har god service och utvecklar fler 
användarvänliga digitala tjänster. 

(Ä...) Antal e-tjänster - - - 

(U00413) Medborgare som tar kontakt med 
kommunen via telefon och får ett direkt svar på en 
enkel fråga, andel 

85 85 85 

(U28518) Brukarbedömning gruppbostad LSS - 
inflytande, andel (%) 75 80 85 

1.9 Samhällsmiljön och verksamheterna ska 
utvecklas så att medborgarnas trygghet ökar.  

(U21505) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
- trygghet, andel (%)  90% 90% 90% 

(U23521) Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - trygghet, andel (%)  90% 90% 90% 

(U28522) Brukarbedömning gruppbostad LSS - 
trygg med personal, andel (%)  85% 87% 90% 

Effektiva verksamheter         

2.6 Utveckla användarvänliga digitala lösningar som 
bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet.  

(Ä...) Besparing till följd av digitaliseringssatsningar, 
utifrån framtagande av mall - - - 

(Ä…) Digitaliserad tidsredovisning till 
Försäkringskassan gällande  assistansersättning 
(kostnad i kr) 

25 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 

Samhällsutveckling         
3.4 Verksamheterna ska ge alla inom målgruppen 
stöd att höja sin potential utifrån egna 
förutsättningar.  

(Ä ...) Antal deltagare i daglig verksamhet-LSS som 
fått arbete på den regjulära arbetsmarknaden  3 4 4 

Medskapande medarbetare         

4.5 Kommunen erbjuder heltidsanställning vid 
nyrekrytering inom kommunals avtalsområde. 

(N00206) Heltidsanställda månadsavlönade, 
kommun, andel (%)  - - - 

(Ä...) Andel annonser av tillsvidareanställningar 
inom kommunals avtalsområde som erbjuder 
heltid. 

100 100 100 

4.6 Vidareutveckla arbetsgivarvarumärket för att 
stärka kommunens möjligheter att rekrytera och 
behålla medarbetare. 

(N00090) Kommunens totala sjukfrånvaro, andel 7,0 % 6,5 % 6,5 % 
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Samhällsbyggnadsnämndens mål       

Utvecklingsmål Nyckeltal Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Medborgarfokus         
1.10 Ängelholm har god service och utvecklar fler 
användarvänliga digitala tjänster. (Ä...) Antal e-tjänster 50 75 100 

1.11 Samhällsmiljön och verksamheterna ska 
utvecklas så att medborgarnas trygghet ökar.  (U00405) Nöjd Region-Index – Trygghet 60 61 62 

1.12 Det är lätt för medborgare och företag att 
lämna in handlingar och få tydliga svar och 
rättssäkra beslut inom förutsägbar och rimlig tid.  

(U07447) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov 
totalt, NKI 65 68 70 

Effektiva verksamheter         
2.7 Samhällsbyggnadsnämnden fattar tydliga och 
rättssäkra beslut.  

(Ä8005) Andel överprövade beslut utan formella 
fel, % 100 100 100 

2.8 Samhällsbyggnadsnämnden utvecklar 
användarvänliga digitala lösningar som bidrar till 
snabbare processer och resurseffektivitet.  

(U07513) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – 
Effektivitet, NKI 72 73 74 

(Ä…) Andel områden inom SKLs utvärdering om 
digital service för företagare (eBlomlådan) som 
bedöms vara helt uppfyllt, % 

50 75 100 

Samhällsutveckling         

3.5 Kommunens befolkning ska öka med minst 1 
%. 

(Ä...) Befolkningsförändring (%) 1% 1% 1% 

(U07406) Nöjd Region-Index – Bostäder (SCB) 57 58 59 

(Ä8001) Framtagande av bostäder i antagna 
detaljplaner, antal bostäder  200 200 200 

(N07906) Färdigställda bostäder i flerfamiljshus 
under året, antal/1000 inv. (SCB) 1,5 2 2 

(N07905) Färdigställda bostäder i småhus under 
året, antal/1000 inv. (SCB) 1,5 2 2 

3.6 Samhällsbyggnadsnämnden medverkar i tidigt 
skede i samhällsbyggnadsprocessen så att 
kommunen utvecklas hållbart.  

(Ä8006) Andel bygglov som beviljas inom 10 
veckor, % 98 % 98 % 98 % 

Medskapande medarbetare         

4.7 Kommunen erbjuder heltidsanställning vid 
nyrekrytering inom kommunals avtalsområde. 

(Ä…) Andel nyanställda som erbjudits 
heltidsanställning 100 % 100 % 100 % 
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Nämnden för Kultur, idrott och fritid mål       

Utvecklingsmål Nyckeltal Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Medborgarfokus         

1.13 Ängelholm har god service och utvecklar fler 
användarvänliga digitala tjänster. (Ä...) Antal e-tjänster 50 75 100 

1.14 Kommunen ska i samarbete med andra aktörer 
erbjuda praktikplatser till medborgare som står 
utanför arbetsmarknaden.  

(Ä...) Antal praktikplatser som erbjudits i 
kommunens regi under året 100 100 100 

Effektiva verksamheter         

2.9 Utveckla användarvänliga digitala lösningar som 
bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet.  

(Ä...) Besparing till följd av digitaliseringssatsningar, 
utifrån framtagande av mall       

Samhällsutveckling         
     
Medskapande medarbetare         

4.8 Kommunen erbjuder heltidsanställning vid 
nyrekrytering inom kommunals avtalsområde. 

(Ä…) Andel nyanställda som erbjudits 
heltidsanställning 100 % 100 % 100 % 

(eget) andel annonser av tillsvidareanställningar 
som erbjuder heltid. 100 % 100 % 100 % 
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Miljö- och tillståndsnämndens mål       

Utvecklingsmål Nyckeltal Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Medborgarfokus         

1.15 Det är lätt för medborgare och företag att 
lämna in handlingar och få tydliga svar och 
rättssäkra beslut inom förutsägbar och rimlig tid.  

(U07449) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- 
och hälsoskydd totalt, NKI 65 68 70 

(U07455) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - 
Livsmedel totalt, NKI 75 75 75 

(U07450) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - 
Serveringstillstånd Totalt, NKI 75 75 75 

Effektiva verksamheter         

2.10 Miljö- och tillståndsnämnden fattar tydliga och 
rättssäkra beslut.  

(U07512) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - 
Rättssäkerhet, NKI  71 72 73 

(Ä8005) Andel överprövade beslut utan formella 
fel, % 100 100 100 

2.11 Miljö- och tillståndsnämnden utvecklar 
användarvänliga digitala lösningar som bidrar till 
snabbare processer och resurseffektivitet.  

(Ä…) Andel områden inom SKLs utvärdering om 
digital service för företagare (eBlomlådan) som 
bedöms vara helt uppfyllt, % 

50 75 100 

(U07513) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – 
Effektivitet, NKI 72 73 74 

Samhällsutveckling         

          

Medskapande medarbetare         

4.9 Kommunen erbjuder heltidsanställning vid 
nyrekrytering inom kommunals avtalsområde. 

(Ä…) Andel nyanställda som erbjudits 
heltidsanställning 100 % 100 % 100 % 

(N00206) Heltidsanställda månadsavlönade, 
kommun, andel (%) 100 % 100 % 100 % 
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Överförmyndarnämndens mål         

Utvecklingsmål Nyckeltal Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Medborgarfokus   
   

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

(Ä…) Andel granskade och godkända arvoden 
gjorda per den 31 maj, % 95 100 100 

Effektiva verksamheter      
2.12 Utveckla användarvänliga digitala lösningar 
som bidrar till snabbare processer och 
resurseffektivitet.  

(Ä…) Andel ärenden på delegation som beslutas 
inom 30 dagar, % 100 100 100 

(Ä…) E-tjänster, antal - Överförmyndarnämnden 1 2 2 

Samhällsutveckling      
       
Medskapande medarbetare      
       

 



Bilaga 4, Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 (tkr)
Tidigare organiation till och med 2018

Skattefinansierad verksamhet
Budget Budget Plan Plan

2018 2019 2020 2021

Kommunfullmäktige -6 185 -31 079 -79 827 -161 023

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen, egen verksamhet -10 488 -34 308 -68 537 -104 352

Lärande och familj -52 530 -52 824 -52 819 -52 819

Hälsa -549 145 -565 398 -565 971 -563 771

Samhälle -205 049 -206 349 -207 497 -207 497

Kommunledning -39 786 -37 852 -35 930 -31 510

Servicestöd -74 607 -73 329 -72 767 -72 767

Kommunövergripande/finansiering 2 223 071 2 334 016 2 418 329 2 523 996

Summa Kommunstyrelse 1 291 466 1 363 956 1 414 808 1 491 280

Myndighetsnämnd -15 026 -15 199 -15 196 -15 196

Välfärdsnämnd -1 249 417 -1 288 425 -1 288 894 -1 288 894

Valnämnd -549 -449 0 0

Överförmyndarnämnd -4 655 -4 166 -4 166 -4 166

Summa driftbudget/plan 15 634 24 638 26 725 22 001

Avgiftsfinansierad verksamhet
Budget Budget Plan Plan

2018 2019 2020 2021
Kommunstyrelse
Samhälle, vatten och avlopp -4 400 -2 975 -9 000 -11 000



Bilaga 5, Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 (tkr)
Tidigare organiation till och med 2018

Skattefinansierad verksamhet Budget Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen, egen verksamhet

Kommunledning

Servicestöd 15 642 6 400 4 700 5 000

Kommunövergripande/finansiering

Lärande och familj 966 350 350 350

Hälsa 6 735 2 492 2 100 2 100

Samhälle 78 409 81 080 81 520 76 400

Summa Kommunstyrelse 101 752 90 322 88 670 83 850

Välfärdsnämnd 14 275 16 050 20 550 16 000

Myndighetsnämnd 1 170 150 150 150

Summa skattefinansierad verksamhet 117 197 106 522 109 370 100 000

Avgiftsfinansierad verksamhet Budget Budget Plan Plan
2 018 2 019 2 020 2 021

Kommunstyrelse
Samhälle, vatten och avlopp 133 368 121 000 86 800 75 000

Summa Ängelholms kommun 250 565 227 522 196 170 175 000



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-13

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 38                  Dnr   KS 2019/83

Ombudgetering av anslag från 2018 till 2019

Ärendebeskrivning
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från huvuduppdragen och Servicestöd 
av ej förbrukade anslag i 2018 års budget. Begärda ombudgeteringar framgår av bilagan. 
Samtliga framställningar avser investeringsbudgeten då ingen begäran om ombudgetering har 
inkommit gällande driftbudgeten.

Beslutsunderlag
Beslut KSAU 2019-02-27 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05
Bilaga, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr)

Yrkanden 
Hannes Pettersson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Liss Böcker (C), Eric Sahlvall (L) och 
Linda Persson (KD) instämmer.

Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S) avstår från att delta i beslutet.

Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) avstår från att delta i beslutet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 6 275 tkr för Servicestöd KS,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 1 966 tkr för huvuduppdrag Hälsa KS,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 263 tkr för huvuduppdrag Lärande och familj KS,

att medge framställningar för huvuduppdrag Samhälle skattefinansierad verksamhet, KS 
på sammanlagt 8 377 tkr,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-13

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

att budgeten 2019 för projekten 91560 Broar och konstbyggnader, 92010 
Strandberedning och 93937 Östra järnvägsgatan justeras ned med sammanlagt 2 189 
tkr för Samhälle skattefinansierad verksamhet,

att medge framställningar för huvuduppdrag Samhälle avgiftsfinansierad verksamhet, KS 
på sammanlagt 3 591 tkr,

att budgeten 2019 för projekt 99116 Avloppsreningsverket minskas med 24 080 tkr till 
64 920 tkr för den avgiftsfinansierade VA-verksamhet,

att under år 2019 ta upp långfristiga lån på ytterligare 15 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den skattefinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad 
låneram.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-02-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 23                  Dnr   KS 2019/83

Ombudgetering av anslag från 2018 till 2019

Ärendebeskrivning
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från huvuduppdragen och Servicestöd 
av ej förbrukade anslag i 2018 års budget. Begärda ombudgeteringar framgår av bilagan. 
Samtliga framställningar avser investeringsbudgeten då ingen begäran om ombudgetering har 
inkommit gällande driftbudgeten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05
Bilaga, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr)

Yrkanden 
Åsa Larsson (S) anmäler att hon avstår från att delta i beslutet. 
Johan Wifralius (SD) anmäler att han avstår från att delta i beslutet.

Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Linda Persson (KD) instämmer i yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 6 275 tkr för Servicestöd KS,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 1 966 tkr för huvuduppdrag Hälsa KS,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 263 tkr för huvuduppdrag Lärande och familj KS,

att medge framställningar för huvuduppdrag Samhälle skattefinansierad verksamhet, KS 
på sammanlagt 8 377 tkr,

att budgeten 2019 för projekten 91560 Broar och konstbyggnader, 92010 
Strandberedning och 93937 Östra järnvägsgatan justeras ned med sammanlagt 2 189 
tkr för Samhälle skattefinansierad verksamhet,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-02-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

att medge framställningar för huvuduppdrag Samhälle avgiftsfinansierad verksamhet, KS 
på sammanlagt 3 591 tkr,

att budgeten 2019 för projekt 99116 Avloppsreningsverket minskas med 24 080 tkr till 
64 920 tkr för den avgiftsfinansierade VA-verksamhet,

att under år 2019 ta upp långfristiga lån på ytterligare 15 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den skattefinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad 
låneram.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
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Budgetchef
Fredrik Karlsson
0431-468189
fredrik.karlsson@engelholm.se Kommunstyrelsen

Ombudgetering av anslag från 2018 till 2019

Ärendebeskrivning
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från huvuduppdragen och Servicestöd 
av ej förbrukade anslag i 2018 års budget. Begärda ombudgeteringar framgår av bilagan. 
Samtliga framställningar avser investeringsbudgeten då ingen begäran om ombudgetering har 
inkommit gällande driftbudgeten.

Ingen av framställningarna på projektnivå överstiger medlen som finns kvar i projekten. 
Däremot överstiger de begärda ombudgeteringarna från huvuduppdrag Samhälles 
skattefinansierade verksamhet det totala överskottet inom huvuduppdraget. De begärda 
ombudgeteringarna uppgår till 8 377 tkr medan det totala överskottet uppgår till 6 188 tkr. 
Huvuduppdraget föreslår därför att budgeten 2019 för tre projekt justeras med 
mellanskillnaden om 2 189 mnkr. 

Det första projektet som justeras är 91560 Broar och konstbyggnader. Här skjuts 
upprustningen på framtiden med förhoppning om att kunna prioritera in det i 
investeringsbudgeten innan 2021. Skulle inte detta gå bedöms det inte få några allvarliga 
konsekvenser om arbetet istället får skjutas till senare. För projektet 92010 Strandberedning 
har fokus fram till nu varit att göra utredningar. Allt material från utredningarna är ännu inte 
sammanställt och därför finns ingen användning för hela budgeten 2019. Beträffande projekt 
93937 Östra Järnvägsgatan föreslås att projektet utökas med 411 tkr eftersom man har hittat 
föroreningar i asfalten. Justeringarna framgår också av bilagan.

För den avgiftsfinansierade VA-verksamheten har utbyggnaden av avloppsreningsverket 
påbörjats under år 2018. Enligt investeringsbudgeten finns det avsatta medel för utbyggnaden 
med 51 mnkr 2018 och 89 mnkr 2019. 

Projektet upphandlades i november 2017 som totalentreprenad. En betalningsplan har 
upprättats av  entreprenören som redovisar hur betalningarna fortlöper under 
entreprenadtiden 2017-2019. Då denna entreprenad sträcker sig över flera år är det naturligt 
att antagen investeringsbudget inte kommer att kunna följas exakt per respektive år, då 
betalningsplanen för entreprenaden gäller.
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  KS  2019/83

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
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Utfallet för 2018 är 75,1 mnkr av de 51  mnkr i investeringsbudgeten, vilket innebär ett 
underskott på 24,1 mnkr för 2018 för projektet. Investeringsbudgeten för 2019 är 89 mnkr, 
där de 24,1 mnkr kan dras av så att investeringsbudgeten för 2019 blir 64,9 mnkr. 

VA-enheten ser därför att det underskott som utbyggnaden av reningsverket gav 2018 (24,1 
mnkr) ej ska påverka investeringsbudgeten totalt för projektet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05
Bilaga, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr)

Förslag till beslut
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt 
6 275 tkr för Servicestöd KS,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt 
1 966 tkr för huvuduppdrag Hälsa KS,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt 
263 tkr för huvuduppdrag Lärande och familj KS,

att medge framställningar för huvuduppdrag Samhälle skattefinansierad verksamhet, KS på 
sammanlagt 8 377 tkr,

att budgeten 2019 för projekten 91560 Broar och konstbyggnader, 92010 Strandberedning 
och 93937 Östra järnvägsgatan justeras ned med sammanlagt 2 189 tkr för Samhälle 
skattefinansierad verksamhet,

att medge framställningar för huvuduppdrag Samhälle avgiftsfinansierad verksamhet, KS på 
sammanlagt 3 591 tkr,

att budgeten 2019 för projekt 99116 Avloppsreningsverket minskas med 24 080 tkr till 64 920 
tkr för den avgiftsfinansierade VA-verksamhet,

att under år 2019 ta upp långfristiga lån på ytterligare 15 mnkr för finansiering av investeringar 
inom den skattefinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad låneram.
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  KS  2019/83

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
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Lilian Eriksson Stefan Marthinsson
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd



Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr) Bilaga

Skattefinansierad verksamhet, specificering

Kommunstyrelsen

Servicestöd Budget 2018 Utfall 2018 Återstår 2018 Ombudgeteras  Budget 2019 Ny budget 2019
90700 - IT: central utrustning 1 929 0 1 929 1 929 800 2 729
90900 - Investeringar egna fastigheter 6 210 5 752 458 458 1 400 1 858
90906 - Digitalisering kommunövergr. 4 000 802 3 198 3 198 2 500 5 698
90907 - Ny webb 1 903 1 413 490 490 0 490
90911 - Nytt intranät 200 0 200 200 800 1 000
Summa Servicestöd, KS 14 242 7 967 6 275 6 275 5 500 11 775

Hälsa Budget 2018 Utfall 2018 Återstår 2018 Ombudgeteras  Budget 2019 Ny budget 2019
95003 - Möbler Metallgatan 1 150 0 1 150 1 150 80 1 230
95278 - IT Äldrevården 2 965 1 703 1 262 816 1 212 2 028
Summa Hälsa, KS 4 115 1 703 2 412 1 966 1 292 3 258

Lärande och familj Budget 2018 Utfall 2018 Återstår 2018 Ombudgeteras  Budget 2019 Ny budget 2019
95905 - Digitalisering försörjningstöd 336 73 263 263 0 263
Summa Lärande och familj, KS 336 73 263 263 0 263

Samhälle Budget 2018 Utfall 2018 Återstår 2018 Ombudgeteras  Budget 2019 Ny budget 2019
90155 - Utveckling av Rönneå 1 500 1 379 121 121 2 000 2 121
90166 - Sibirientunneln 100 25 75 75 0 75
91100 - Transportmedel och maskiner 1 107 978 129 129 1 800 1 929
91450 - Gång- och cykelvägar 2 320 1 973 347 347 3 900 4 247
91541 - Gc-tunnel, stationen 500 124 376 376 250 626
91559 - Spont Östergatan 1 200 280 920 920 4 500 5 420
91800 - Lekplatser, anläggn o inventar 1 500 1 392 108 108 1 500 1 608
91960 - Ombyggnad runt Villanskolan 15 500 14 399 1 101 1 101 0 1 101
92002 - Badbrygga vid Klitterhus 4 000 1 098 2 902 2 902 0 2 902
92017 - Skyddsinvallning Havsbaden 350 325 25 25 0 25
96007 - Småbåtshamnar 953 791 162 162 1 500 1 662
96185 - Upprustning IP med skötselbidrag 1 920 523 1 397 1 397 750 2 147
96200 - Projektering/oföruts investeringar 350 20 330 330 400 730
97010 - Inventarier bibliotek 200 73 127 127 200 327
97011 - Meröppna bibliotek 300 125 175 175 0 175
97012 - Digitalt lokalhistoriskt fotoarkiv 200 130 70 70 0 70
98007 - Mätinstrument 200 188 12 12 250 262
Justering av projekt 2019
91560 - Broar och konstbyggnader 1 600 1 412 188 -1 000 3 000 2 000
92010 - Strandberedning 500 267 233 -1 600 3 000 1 400
93937 - Östra Järnvägsgatan 0 96 -96 411 2 000 2 411
Summa Samhälle, KS 34 300 25 598 8 702 6 188 25 050 31 238

Avgiftsfinansierad verksamhet, specificering

Kommunstyrelsen

Samhälle, VA-verksamhet Budget 2018 Utfall 2018 Återstår 2018 Ombudgeteras  Budget 2019 Ny budget 2019
93502 - Kronotorpsområdet VA-sanering 300 0 300 300 800 1 100
99102 - Stora-VA Utbyggnaden, Överföringsledning 500 209 291 291 1 000 1 291
99120 - Stora-VA utbyggnaden, Ny pumpstation 24 500 21 493 3 007 3 000 0 3 000
99116 - Avloppsreningsverk 51 000 75 080 -24 080 -24 080 89 000 64 920
Summa Samhälle, VA-verksamhet 76 300 96 782 -20 482 -20 489 90 800 70 311

 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Peter Lindholm

90700Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr
1926

Nämnd/huvuduppdrag

Inkomst

1 929 1 929 2 729

Ursprunglig Ny 
totalbudgetÅterstår 

(år, månad)(år, månad)

1901IT:central utrustning (Digitalisering infrastruktur )

1 929 800

Budget 
2018 2018 2019

Budget 
2019

1903

0

Verksamhet

34300 Digitaliseringsenheten

Projektnamn Projektstart Driftstart

SST

Beskrivning och motivering
Överföra medel för reinvesteringar i central utrustning serverrum.
Medlen skall användas till nya brandväggar samt nya servrar till bakupsystem och nya centrala routrar. Dessa är idag runt 12 
år gamla och i stort behov av förnyelse.  Sammantaget kommer 2018 och 2019 avsatta medel knappt räcka till det som 
behöver reinvesteras men mycket beroende på utfallet av upphandlingarna.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Gabriel Löfqvist

Inkomst 0

Verksamhet

32501 Fastighetsenheten

Projektnamn

01

Återstår Budget 

(år, månad)(år, månad)

1 858

Projektstart Driftstart

SST

2019

20

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

6 210 458

90900Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Ursprunglig Ny 
totalbudget

458 1 400

Budget 
2018 2018 2019

1901Investeringar egna fastigheter

Ombudgetring av beslutade men ej slutförda renoveringar av Kronohäktet.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Karin Wettermark Johnsson

4 000 3 198 3 198 2 500

Inkomst 0

5 698

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2018 2018 2019 2019

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Digitalisering kommunövergripande

(år, månad) (år, månad)

1901 20 01

SST 34400 Servicestöd, kommunikation

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90906

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Ombudgetring av beslutade medel kommer användas 2019 enligt plan upprättad av digitaliseringsenheten.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Jessica Krantz

Inkomst 0

Verksamhet

34100 Kommunikationsenheten

Projektnamn

Återstår Budget 

(år, månad)(år, månad)

490

Projektstart Driftstart

SST

2019

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

1 903 490

90907Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Ursprunglig Ny 
totalbudget

490 0

Budget 
2018 2018 2019

Ny Webb

Beskrivning och motivering
Nya engelholm.se lanserades i juni 2018. Under hösten har vissa justeringar genomförts med bland annat en nylansering (version1.1) 
i december. Under 2019 ska projektet utvärderas och avslutas. Kvarvarande medel används för att förbättra utifrån åtgärder som 
framkommer i analysen och utvärderingen av webbplatsen.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Jessica Krantz

Inkomst 0

Verksamhet

34100 Kommunikationsenheten

Projektnamn

01

Återstår Budget 

(år, månad)(år, månad)

1 000

Projektstart Driftstart

SST

2019

20

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

200 200

90911Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Ursprunglig Ny 
totalbudget

200 800

Budget 
2018 2018 2019

1806Nytt intranät

Beskrivning och motivering
Kommunikationsenheten har beviljats medel för att skapa ett nytt intranät. Under 2018 påbörjades en förstudie som genomförs delvis med hjälp 
av externa konsulter. Då deras arbete inte är levererat och klart har de inte fakturerat för det än. Medlen för förstudien behöver därför flyttas till 
2019.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Susann Pettersson

Projektstart Driftstart

Kommunstyrelsen/Hälsa

2019

19

Återstår Budget 

(år, månad)(år, månad)

1 150 1 150 1 230

Ursprunglig Ny 
totalbudget

1 150 80

Budget 
2018 2018 2019

19Möbler metallgatan

95003Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Inkomst 0

Verksamhet

51058 Lokaler egna utförare särbo

Projektnamn

Omföra inköp av möbler Metallgatan till inköp möbler till nya korttidsenheten Lindhaga (Hälsostaden).



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Susann Pettersson

95278Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Inkomst

2 965 1 262 2 028

Ursprunglig Ny 
totalbudgetÅterstår 

(år, månad)(år, månad)

19IT Äldrevården

816 1 212

Budget 
2018 2018 2019

Budget 
2019

19

0

Verksamhet

54022 IT Hälsa

Projektnamn Projektstart Driftstart

Kommunstyrelsen/Hälsa

Överföring av återstående investeringsmedel till 2019, Avvikelsemodul 110 tkr ‐ pågår upphandling av system. Fjärrtillsyn, pilotprojekt 
pågår på ett boende, 360 tkr. Life care HSL, påbörjat slutförs 2019 246 tkr. Digitala signeringslistor, upphandling  pågår 100 tkr. Totalt att 
föra över 816 tkr



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Monica Andersson

Verksamhet

57511 Digitalisering försörjningsstöd

Projektnamn Projektstart Driftstart

Kommunstyrelsen/Lärande och familj

01

263

Budget 
2018 2018 2019

Budget 
2019

2019 12

0

Ny 
totalbudgetÅterstår 

(år, månad)(år, månad)

2018Digitalisering försörjningsstöd

95905Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Inkomst

336 263 263

Ursprunglig

Beskrivning och motivering 
Inom verksamhetsområde Individ- och familj finns för år 2018 upptaget 336 tkr för digitalisering av försörjningsstöd. 
Av dessa medel återstår 263 tkr. Verksamheten kommer under 2019 fortsätta arbetet med digitalisering inom 
verksamheten och ser det av ytterst vikt att digitaliseringsarbetet kan fortsätta. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Mikael Fritzon

1 500 121 121 2 000

Inkomst 0

2 121

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

90155 Utveckling av Rönneå

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 25062 Bryggor

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90155

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering

Ombudgeteringen av 121 tkr önskar huvuduppdrag Samhälle använda till inköp av en permanent flytbrygga vid Tullportsplatsen i 
syfte att årligen arrangera evenemang. Ljusfesten kommer då att kunna använda platsen. I BID-projektet har flera aktörer pekat på 
platsens potential och en permanent brygga skulle stärka Rönneås synlighet i stadsmiljön.
Under 2018 nyttjades den flytponton som användes i entreprenaden av Tullportsbron och denna finns nu inte kvar. En investering 
av en permanent flytbrygga kommer att betala sig inom ca tre år.
Denna investering delfinansieras även med 200 tkr från enheten Allmänkultur.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Mikael Fritzon

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90166

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

90166 Sibirientunneln

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

75

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift 100 75 75 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering

Projektering för ombyggnad av tunneln pågår i Trafikverkets regi. Debitering från Trafikverket har emellertid inte skett under 2018 i 
förväntad omfattning. Medel behöver överföras till 2019. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Samhällsbyggnadsnämnden 92337 Verkstad, maskiner o fordon Intraprenad

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91100

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

91100 Transportmedel och maskiner

(år, månad) (år, månad)

19 04

Ursprunglig Ny 

1 929

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift 1 107 129 129 1 800

Inkomst 0

Beskrivning och motivering

Under 2018 har två nya lätta lastbilar med kran inhandlats. Även en truck var tänkt att inhandlas under 2018 men på grund av längre 
leveranstid än beräknat bedömdes det mer ekonomiskt fördelaktigt att låta leverans ske 2019. Intraprenad behöver införskaffa en 
truck för att på ett optimalt sätt kunna utnyttja de nya lokalerna på Importen 4. Då totala ytan är mindre än idag behöver förvaring i 
större utsträckning än tidigare ske på höjden och på pallställ. För att kunna säkerställa en god arbetsmiljö behöver en truck
införskaffas.

Under 2019 kommer även en av kommunens lastbilar att bytas ut. Kostnaden för utbytet beräknas till 1,8 mnkr Lastbilen som ska
bytas ut är 10 år och kostnaden för reperation ökar för varje år även arbetsmiljön för föraren behöver förbättras.



Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Mikael Fritzon

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata

Projektnamn

Belopp i tkr Budget Återstår Budget 

Projektstart Driftstart

91450 Gång- och cykelvägar

(år, månad) (år, månad)

- -

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91450

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

- -

Ursprunglig Ny 

4 247

totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift 2 320 347 347 3 900

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Enligt medfinansieringsavtal för cykelväg längs 1723 mellan Margretetorp och Fogdarp ska kommunen stå för 50 % av 
kostnaderna som totalt beräknas vara på 10-15 mnkr. Under 2019 kommer en vägplan att tas fram och under 2020 beräknas 
cykelvägen färdigställas. Kommunen ska även stå för 50 % av kostnaderna för gång- och cykelväg som ska byggas mellan 
Pomona och Östra Kvarn där utredningskostnader kommer att belasta 2019 års budget. Längs med det kommunala vägnätet 
planeras en gång- och cykelväg att anläggas längs Margretetorpsvägen mellan Västra Kungsgårdsgatan och Munka 
Ljungbyvägen. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Mikael Fritzon

Samhälle 24920 Gc-väg allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91541

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

91541 Gc-tunnel, stationen

(år, månad) (år, månad)

Löpande Löpande

Ursprunglig Ny 

626

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift 500 376 376 250

Inkomst 0

Beskrivning och motivering

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



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Tony Bohman

1 200 920 920 4 500

Inkomst 0

5 420

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Spont Östergatan

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 24940 Broar

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91559

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Projekteringen har inte kommit så långt som förväntat. Den pågår för fullt nu och väntas bli klar under våren 2019. Därför behöver 
kvarvarande medel 2018 flyttas över till 2019. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Mikael Fritzon

Löpande Löpande

Inkomst 0

Utgift 1 500 108 108 1 500 1 608

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

91800 Lekplatser, anläggn o inventar 

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 25020 Lekplatser allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91800

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering

Projektet innefattar om- och nybyggnation av kommunens lekplatser. Överskott från 2018 kommer att användas till ombyggnad av 
lekplatsen i Epadalen, som inte hanns med förra året. Arbetet utförs jan-feb om vädret tillåter.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Mikael Fritzon

Inkomst 0

1 101

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift 15 500 1 101 1 101

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

91960 Ombyggnad runt Villanskolan

(år, månad) (år, månad)

Löpande Löpande

Samhälle 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91960

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering

Projektet har blivit något försenat och slutförs först under början av 2019. Det återstår ganska betydande utgifter, varför 
det är helt väsentligt att överföring av överskott på 2018 års budget medges. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Mikael Fritzon

4 000 2 902 2 902 0

Inkomst 0

2 902

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

92002 Badbrygga vid Klitterhus

(år, månad) (år, månad)

18 01 19 05

Samhälle 25078  Badstränder, flytbryggor

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92002

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering

Upphandling av entreprenaden, för att anlägga en ny brygga vid Klitterhus, gjordes under 2018 med kravet om att bryggan ska vara
klar till badsäsongen 2019 (senast 15 maj). Kontrakterad entreprenör har valt att lägga tyngdpunkten av arbetet under 2019 och 
därför måste budgeten flyttas.



Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Mikael Fritzon

Samhälle 26315 Klimatanpassning

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92017

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

92017 Skyddsinvallning Havsbaden

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

25

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift 350 25 25 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering

Ombudgeteringen av 25 tkr önskar huvuduppdrag Samhälle använda till att avsluta arbeten med ombyggnationen av 
pumpstationen Havsbaden som påbörjades 2018. Återstående arbeten omfattar t ex kalibrering av mätpegeln och 
installationer för fjärravläsning av mätpegeln.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Mikael Fritzon

953 162 162 1 500

Inkomst 0

1 662

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

96007 Småbåtshamnar

(år, månad) (år, månad)

18, 01

Nämnden för kultur, idrott och fritid 34047 Specialidrottsanläggningar

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96007

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering

Pågående utredning av statusbedömning för pirana i Skälderviken, Vejby hamn och Magnarps hamn. Detta är ett projekt 
som löper vidare in i 2019 då innestående medel ska användas. Stadsmiljö tar över ansvaret för hamnarna så pengarna 
förs över till ansvar 81113, ny nämnd och ny verksamhet.  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Mikael Fritzon

1 920 1 397 1 397 750

Inkomst 0

2 147

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

96185 Upprustning IP med skötselbidrag

(år, månad) (år, månad)

2018, 01

Nämnden för kultur, idrott och fritid 34041 Idrottsplatser

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96185

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering

Projektet är kopplat till den långsiktiga underhållsplanen och pågående då det riktar sig till det eftersatta underhållet på 
våra idrottsplatser. Tillsammans med ÄLOK har en inventering gjorts under 2018 för att identifiera brister som behöver 
åtgärdas. Fastighetsunderhållet baseras på inventeringen av ÄLOK och prioriteringar kommer att göras tillsammans med 
kommunens fastighetsenhet. Utifrån denna inventering ska insatser göras. Förbättringsåtgärder efter omläggningen av 
Ängelholms IP kommer också att belasta projektet under 2019.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Mikael Fritzon

350 330 330 400

Inkomst 0

730

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

96200 Projektering/oföruts investeringar

(år, månad) (år, månad)

18, 01

Nämnden för kultur, idrott och fritid 3404 Idrotts- och motionsanläggningar

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96200

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering

Medlen används för att kunna möta de oförusedda investeringar som ständigt uppstår i våra verksamheter. En hel del 
insatser är pågående och utgifterna kommer under våren 2019. Fastighetsunderhåll samt ev inköp av maskiner som är 
svåra att förutse belastar posten. Ett oplanerat projekt tillsammans med Stiftelsen Gripen startat i december 2018 
kommer att belasta projektet 2019. 



Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Mikael Fritzon

Kultur idrotts och fritidsnämnden 3200 Bibliotek

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 97010

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

97010 Inventarier bibliotek

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

327

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift 200 127 127 200

Inkomst 0

Beskrivning och motivering

2019 kommer att innebära förändringar i bibliotekets verksamhet. En evakuering av stadsbiblioteket är planerad till oktober. 
Detta innebär att vi i de tillfälliga lokalerna kommer att behöva gestalta ett fungerande bibliotek för ca 1,5-2 år. 
Biblioteksfilialernas verksamhet kommer att få en större betydelse under stadsbibliotekets renoveringstid och kommer därför 
att behöva ses över inventariemässigt. 



Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Mikael Fritzon

Kultur idrotts och fritidsnämnd 3200 Bibliotek

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 97011

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

97011 Meröppna bibliotek

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

175

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift 300 175 175

Inkomst 0

Beskrivning och motivering

Meröppna bibliotek håller nu på att färdigställas i Munka Ljungby och Vejbystrand. Projektet har dragit ut på tiden och 
kommer att avslutas våren 2019. 



Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Mikael Fritzon

200 70 70

Inkomst 0

70

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

97012 Digitalt lokalhistoriskt fotoarkiv

(år, månad) (år, månad)

Kultur, idrott och fritidsnämnd 3200 Bibliotek

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 97012

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering

De nu digitaliserade bilderna kommer att under 2019 förses med  inskrivna uppgifter till varje foto med timanställd 
sakkunnig.



Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Mikael Fritzon

Inkomst 0

262

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift 200 12 12 250

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

98007 Mätinstrument

(år, månad) (år, månad)

Löpande Löpande

Samhälle 21510 Mätverksamhet

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 98007

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering

En av totalstationerna behöver bytas ut under 2019 på grund av att det är gammalt och dessutom har ett fel som inte går att laga, vilket framkom vid 
servicen i december 2018. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

93502Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Inkomst

300 300 1 100

Ursprunglig Ny 

totalbudgetÅterstår 

(år, månad)(år, månad)

1806Kronotorpsområdet VA-sanering

300 800

Budget 

2018 2018 2019

Budget 

2019

2106

0

Verksamhet

VA-enheten

Projektnamn Projektstart Driftstart

Samhälle

TV-inspektioner av ledningsnätet skall utföras och är beställt, men utförs av upphandlad entreprenör våren 2019, varför 300 
000 kr önskas ombudgeteras till år 2019.

Planering för projektet enligt följande:
År 2018 Utredning (300 000 kr)
År 2019 Projektering (800 000 kr)



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av

ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

Samhälle VA-enheten

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 99102

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Stora-VA Utbyggnaden, Överföringsledning till strövelstorp (S4)

(år, månad) (år, månad)

1806 2106

Ursprunglig Ny 

1 291

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2018 2018 2019 2019

Utgift 500 291 291 1 000

Inkomst 0

Utredning av kapaciteten och konditionen på befintlig överföringsledning för spillvatten påbörjades hösten 2018 och pågår av 
upphandlad konsult. Utredningen beräknas blir klar våren 2019.
Därmed  önskas resterande 291 000 kr ombudgeteras till år 2019.

Planering för projektet enligt följande:
År 2018 Utredning (500 000 kr)
År 2019 Projektering (1 000 000 kr)



Behov av
ombudgetering

2019

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

Samhälle VA-enheten

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 99120

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Stora-VA utbyggnaden, Ny pumpstation vid pyttebron SPU1

(år, månad) (år, månad)

1701 1906

Ursprunglig Ny 

3 000

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2018 2018 2019 2019

Utgift 24 500 3 007 3 000 0

Inkomst 0

Färdigtställande av Pumpstation SPU1 vid Pyttebron pågår.
Återstående arbeten är rivning av befintlig SPU1, finjustering av mark, plantering av träd och intrimmning av ny SPU1  utförs
under våren 2019. Varför 3 mnkr önskas ombudgeteras till 2019.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-13

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 39                  Dnr   KS 2019/67

Finansiering av åtgärder för IT-säkerhet och digitalisering

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen genomförde våren 2018 en granskning av intrångsskydd i Ängelholms 
kommun. Frågeställningen var: Har kommunstyrelsen säkerställt att Ängelholms kommuns nuvarande 
tekniska IT-säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt intrång till 
acceptabel nivå?

Följande kontrollfrågor ställdes:
 Hur upptäcks en eventuell attack?  
 Hanteras icke önskvärda incidenter på ett ändamålsenligt sätt? 
 Hur är säkerheten avseende intrång av extern aktör? 
 Hur är säkerheten avseende intrång av intern aktör? 
 Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning i frågor kring den övergripande IT-

säkerheten? Har organisationen godtagbar förmåga att återställa IT-stödet efter en 
incident?

Revisionsrapporten som inkom till kommunfullmäktige den 18 juni 2018, visade att det finns 
behov av omfattande åtgärder för att reducera risker för obehörigt intrång och för att säkra en 
modern IT-miljö. Det genomförda penetrationstestet gav värdefull information om säkerheten 
och vilka förbättringar som behöver göras. Det förslag till åtgärdsplan som presenterades i 
rapporten har noggrant analyserats och ett förslag till fortsatt hantering har tagits fram av 
digitaliseringsenheten i samråd med kommunledningen.

Beslutsunderlag
Beslut KSAU 2019-02-27 
Tjänsteutlåtande från Digitaliseringsenheten, daterat den 1 februari 2019

Yrkanden 
Maja Rampe (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Liss Böcker (C), Eric Sahlvall (L), Linda 
Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Johan Wifralius (SD) instämmer.

Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S) avstår från att delta i beslutet och lämnar 
protokollsanteckning enligt nedan.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-13

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslag till ombudgetering av investeringsanslag från 
2018 till 2019 (dnr 2019/83):

att tillskjuta 8 650 000 kronor till digitaliseringsenhetens investeringsbudget 2019, 

att tillskjuta 2 830 000 kronor till digitaliseringsenhetens driftsbudget årligen från och med 
2019, samt

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat 2019 med 2 830 000 
kronor.

_____

Protokollsanteckning
Vi socialdemokrater deltar inte i beslutet. Vi håller med om att åtgärder behövs omedelbart. Det är 
finansieringen av åtgärderna med ytterligare odefinierade nedskärningar som vi är tveksamma till.

Åsa Larsson (S) 
BrittMarie Hansson (S)

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Digitaliseringsenheten, Ekonomichef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-02-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 24                  Dnr   KS 2019/67

Finansiering av åtgärder för IT-säkerhet och digitalisering

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen genomförde våren 2018 en granskning av intrångsskydd i Ängelholms 
kommun. Frågeställningen var: Har kommunstyrelsen säkerställt att Ängelholms kommuns nuvarande 
tekniska IT-säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt intrång till 
acceptabel nivå?

Följande kontrollfrågor ställdes:
 Hur upptäcks en eventuell attack?  
 Hanteras icke önskvärda incidenter på ett ändamålsenligt sätt? 
 Hur är säkerheten avseende intrång av extern aktör? 
 Hur är säkerheten avseende intrång av intern aktör? 
 Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning i frågor kring den övergripande IT-

säkerheten? Har organisationen godtagbar förmåga att återställa IT-stödet efter en 
incident?

Revisionsrapporten som inkom till kommunfullmäktige den 18 juni 2018, visade att det finns 
behov av omfattande åtgärder för att reducera risker för obehörigt intrång och för att säkra en 
modern IT-miljö. Det genomförda penetrationstestet gav värdefull information om säkerheten 
och vilka förbättringar som behöver göras. Det förslag till åtgärdsplan som presenterades i 
rapporten har noggrant analyserats och ett förslag till fortsatt hantering har tagits fram av 
digitaliseringsenheten i samråd med kommunledningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Digitaliseringsenheten, daterat den 1 februari 2019

Yrkanden 
Åsa Larsson (S) anmäler att hon avstår från att delta i beslutet. 

Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Linda Persson (KD) och Johan Wifralius 
(SD) instämmer i yrkandet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-02-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslag till ombudgetering av investeringsanslag från 
2018 till 2019 (dnr 2019/83):

att tillskjuta 8 650 000 kronor till digitaliseringsenhetens investeringsbudget 2019, 

att tillskjuta 2 830 000 kronor till digitaliseringsenhetens driftsbudget årligen från och med 
2019, samt

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat 2019 med 2 830 000 
kronor.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Digitaliseringsenheten, Ekonomichef
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IT och digitaliseringschef
Line Lund
0431-87000
line.lund@engelholm.se Kommunstyrelsen

Finansiering av åtgärder för IT-säkerhet och digitalisering

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen genomförde våren 2018 en granskning av intrångsskydd i Ängelholms 
kommun. Frågeställningen var: Har kommunstyrelsen säkerställt att Ängelholms kommuns nuvarande 
tekniska IT-säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt intrång till 
acceptabel nivå?

Följande kontrollfrågor ställdes:
 Hur upptäcks en eventuell attack?  
 Hanteras icke önskvärda incidenter på ett ändamålsenligt sätt? 
 Hur är säkerheten avseende intrång av extern aktör? 
 Hur är säkerheten avseende intrång av intern aktör? 
 Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning i frågor kring den övergripande IT-

säkerheten? Har organisationen godtagbar förmåga att återställa IT-stödet efter en 
incident?

Revisionsrapporten som inkom till kommunfullmäktige den 18 juni 2018, visade att det finns 
behov av omfattande åtgärder för att reducera risker för obehörigt intrång och för att säkra en 
modern IT-miljö. Det genomförda penetrationstestet gav värdefull information om säkerheten 
och vilka förbättringar som behöver göras. Det förslag till åtgärdsplan som presenterades i 
rapporten har noggrant analyserats och ett förslag till fortsatt hantering har tagits fram av 
digitaliseringsenheten i samråd med kommunledningen.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Digitaliseringsenheten, daterat den 1 februari 2019

Utredning
Dataintrång, överbelastningsattacker, datastölder och bedrägerier är numera vardag för företag 
och myndigheter över hela världen. Dessa hot drabbar även Ängelholms kommun. För att ha 
möjlighet att följa dagens digitala transformation av samhället och säkerhetslagstiftning krävs 
en säker, stabil och modern IT-miljö med tillhörande digitala produkter och tjänster som 
bidrar till verksamhetsutveckling, effektivisering och automatisering av hela 
kommunorganisationen. 
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Granskningen av intrångsskydd i kommunen visar att det finns behov av betydande 
investeringar för att säkerhetsställa en tillförlitlig och modern IT-miljö. Utifrån revisionens 
förslag till åtgärder, har digitaliseringsenheten i samråd med kommunledningen tagit fram ett 
förslag till investeringsplan som pekar ut de mest prioriterade åtgärderna för IT och 
digitalisering. Vissa av revisionens föreslagna åtgärder är redan genomförda eller planerade 
inom 2018 och 2019 års budgetram. Vidare kommer andra högt prioriterade åtgärder att 
kunna genomföras genom att nyttja de investeringsmedel som finns i budgeten för IT. Vissa 
säkerhetsåtgärder kommer också att kunna lösas ut vid kravställning i samband med nya 
upphandlingar, som exempelvis den nyligen genomförda upphandlingen av brandväggar.

Ängelholms kommun har även en särskild kommunövergripande investeringsbudget för 
digitalisering. Investeringsbudgeten för digitalisering behöver användas till både digitalisering 
och IT för att både kunna driva den digitala produkt- och tjänsteutvecklingen framåt i 
kommunen och behålla och utveckla en stabil, säker och modern IT-miljö. Utöver detta 
saknas ytterligare medel i investeringsbudgeten för åtgärder som behöver genomföras under 
2019. 

För att kunna nyttja investeringsbudgeten för digitalisering behövs därtill även medel för drift 
och förvaltning av planerade investeringar. Det handlar bland annat om kostnader för support, 
underhåll, förvaltning och licenser samt kostnader för implementering och konsultstöd.

Sammanfattningsvis behövs en  ökad driftsbudget om 2 830 000 kronor per år samt en 
ytterligare investering 2019 om 8 650 000 kronor. Dessa kostnader är uppskattade utifrån den 
information som i dagsläget finns att tillgå. Det är därmed svårt att bedöma de faktiska 
kostnaderna eftersom dessa beror på framtida upphandlade avtal.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslag till ombudgetering av investeringsanslag från 
2018 till 2019 (dnr 2019/83):

att tillskjuta 8 650 000 kronor till digitaliseringsenhetens investeringsbudget 2019, 

att tillskjuta 2 830 000 kronor till digitaliseringsenhetens driftsbudget årligen från och med 
2019, samt

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat 2019 med 2 830 000 kronor.

_____
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Lilian Eriksson Karin Wettermark Jonsson
Kommundirektör Kommunikationschef

Beslutet expedieras till:
Digitaliseringsenheten, Ekonomichef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-13

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 40                  Dnr   KS 2019/81

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter

Ärendebeskrivning
Verksamheten för miljö och bygg har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt 
tobakslagen. Den nuvarande taxan trädde i kraft 2018-01-01. Taxan behöver uppdateras då ny 
lagstiftning på området träder i kraft 2019-07-01. En stor förändringen i lagstiftningen är att 
det nu krävs tillstånd för att få sälja tobaksvaror, tidigare räckte det med en anmälan. Prövning 
av tillståndsansökan kräver längre tid än hanteringen av en anmälan, och därför föreslås en 
högre avgift för denna prövning jämfört med tidigare taxa.

Beslutsunderlag
Beslut KSAU 2019-02-27 
Tjänsteutlåtande från nämndskansliet, daterat den 11 februari 2019
Protokollsutdrag MTN den 21 februari 2019
Förslag till ”Taxa för tillsyn enligt tobakslagen”
Sammanställning av uppskattad tid för handläggning av tillståndsansökan

Yrkanden 
Eric Sahlvall (L) yrkar bifall till förslag till beslut. Johan Wifralius (SD), Robin Holmberg (M) 
och Karl-Otto Rosenqvist (M) instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter,

att fastställa timtaxan 984 kr per timme för denna tillsyn,

att taxan ska gälla från och med 2019-07-01,

att nuvarande taxa för tillsyn enligt tobakslagen, beslut KF § 282/2017 samt taxa för 
tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, beslut KF § 
284/2017, upphör att gälla 2019-07-01.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
Miljö- och tillståndsnämnden, Huvuduppdrag Samhälle



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-02-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 25                  Dnr   KS 2019/81

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter

Ärendebeskrivning
Verksamheten för miljö och bygg har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt 
tobakslagen. Den nuvarande taxan trädde i kraft 2018-01-01. Taxan behöver uppdateras då ny 
lagstiftning på området träder i kraft 2019-07-01. En stor förändringen i lagstiftningen är att 
det nu krävs tillstånd för att få sälja tobaksvaror, tidigare räckte det med en anmälan. Prövning 
av tillståndsansökan kräver längre tid än hanteringen av en anmälan, och därför föreslås en 
högre avgift för denna prövning jämfört med tidigare taxa.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från nämndskansliet, daterat den 11 februari 2019
Protokollsutdrag MTN den 21 februari 2019
Förslag till ”Taxa för tillsyn enligt tobakslagen”
Sammanställning av uppskattad tid för handläggning av tillståndsansökan

Yrkanden 
Linda Persson (KD) anmäler att hon avstår från att delta i beslutet. 

Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Liss Böcker (C) och Johan Wifralius (SD) 
instämmer i yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter,

att fastställa timtaxan 984 kr per timme för denna tillsyn,

att taxan ska gälla från och med 2019-07-01,

att nuvarande taxa för tillsyn enligt tobakslagen, beslut KF § 282/2017 samt taxa för 
tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, beslut KF § 
284/2017, upphör att gälla 2019-07-01.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
Miljö- och tillståndsnämnden, Huvuduppdrag Samhälle
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Förvaltningssekreterare
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se Kommunstyrelsen

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter

Ärendebeskrivning
Verksamheten för miljö och bygg har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt 
tobakslagen. Den nuvarande taxan trädde i kraft 2018-01-01. Taxan behöver uppdateras då ny 
lagstiftning på området träder i kraft 2019-07-01. En stor förändringen i lagstiftningen är att 
det nu krävs tillstånd för att få sälja tobaksvaror, tidigare räckte det med en anmälan. Prövning 
av tillståndsansökan kräver längre tid än hanteringen av en anmälan, och därför föreslås en 
högre avgift för denna prövning jämfört med tidigare taxa.

Ärendet bereds av Miljö- och tillståndsnämnden den 21 februari

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från nämndskansliet, daterat den 11 februari 2019
Protokollsutdrag MTN (ojusterat) den 21 februari 2019
Förslag till ”Taxa för tillsyn enligt tobakslagen”
Sammanställning av uppskattad tid för handläggning av tillståndsansökan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter,

att fastställa timtaxan 984 kr per timme för denna tillsyn,

att taxan ska gälla från och med 2019-07-01,

att nuvarande taxa för tillsyn enligt tobakslagen, beslut KF § 282/2017 samt taxa för 
tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, beslut KF § 
284/2017, upphör att gälla 2019-07-01.

_____

Lilian Eriksson Pernilla Fahlstedt
Kommundirektör Miljö- och byggchef
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Miljöchef 
Rune Liljenberg
0431-46 82 82
rune.liljenberg@engelholm.se

Miljö- och tillståndsnämnden

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter

Ärendebeskrivning
Verksamheten för miljö och bygg har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt 
tobakslagen. Den nuvarande taxan trädde i kraft 2018-01-01. Taxan behöver uppdateras då ny 
lagstiftning på området träder i kraft 2019-07-01. En stor förändringen i lagstiftningen är att 
det nu krävs tillstånd för att få sälja tobaksvaror, tidigare räckte det med en anmälan. Prövning 
av tillståndsansökan kräver längre tid än hanteringen av en anmälan, och därför föreslås en 
högre avgift för denna prövning jämfört med tidigare taxa.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2019-02-06
2. Förslag till ”Taxa för tillsyn enligt tobakslagen”
3. Sammanställning av uppskattad tid för handläggning av tillståndsansökan

Utredning
Ängelholms kommuns nuvarande taxa för tillsyn enligt tobakslagen gäller sedan 2018-01-01 
(KF § 282/2017, beslut 2017-11-20). Taxan uppdateras att gälla med stöd av den nya 
tobakslagen, lag (SFS 2018:2088) om tobak och liknande produkter. Då den nya lagen träder i 
kraft upphör den gamla tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare. 

En stor förändring är att försäljning av tobak fr.o.m. 1 juli 2019 kommer att vara 
tillståndspliktig. I och med den nya lagen kommer rökförbud att gälla i fler miljöer än nu, t.ex. 
perronger och busshållplatser och vid entréer till offentliga lokaler.

För att kunna bevilja tillstånd ska Miljö- och tillståndsnämndens utredning visa på sökandens 
personliga och ekonomiska lämplighet. I utredningen kommer kontakter behöva tas med 
andra myndigheter såsom Skatteverket, Tullverket och Polisen.

Avgift för prövning av tillståndsansökan föreslås motsvara en handläggning om 8 timmar. En 
uppskattning av tidsåtgång för handläggningen är framtagen i samverkan med övriga 
kommuner i NV Skåne (se bilaga), vilken visar att normaltiden kommer att ligga på ca 8 
timmars handläggning. I nuläget finns det 42 verksamheter som har anmält tobaksförsäljning 
enligt den gamla tobakslagen. Om samtliga dessa söker tillstånd för försäljning av tobaksvaror 
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kommer det att krävas minst 328 timmars handläggning under sommar och höst 2019 som 
måste finansieras, helst genom en handläggningsavgift som betalas av den sökande. 

Den årliga fasta tillsynstiden bedöms öka från två till tre timmar då mer tid behöver läggas på 
granskning av verksamheternas egenkontroll. I den ordinarie tillsynstiden ingår även tid för att 
utföra så kallade kontrollköp av tobaksvaror.

Taxan innehåller en möjlighet att ta ut extra avgift för tillsyn och prövning som p.g.a. brister 
medför ökad tidsåtgång.

Beräkning av timtaxan
Verksamheten för miljö och bygg gjorde inför år 2018 en beräkning av självkostnad för 
nämndens arbete med kontroll och tillsyn (se ärende KF § 282/2017). Med denna beräkning 
som bas, och med uppräkning av timtaxan med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV), föreslås timtaxan för tillsyn enligt tobakslagen vara 984 kr för år 2019.

Gällande lagstiftning
Kommunen får med stöd av 8 kap 1 och 2 §§ lag (SFS 2018:2088) om tobak och liknande 
produkter ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt denna lag.

Kommunens rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § kommunallagen 
(2017:725), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. 
För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut 
om det följer av lag eller annan författning”.

Förslag till beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter
att fastställa timtaxan 984 kr per timme för denna tillsyn
att taxan ska gälla från och med 2019-07-01
att nuvarande taxa för tillsyn enligt tobakslagen, beslut KF § 282/2017 samt taxa för tillsyn 

enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, beslut KF § 284/2017, 
upphör att gälla

_____

Pernilla Fahlstedt Rune Liljenberg
Miljö- och byggchef Miljöchef



Föreslagna avgifter för tobakstillstånd

Tillståndsprövningens olika delar 

Arbetsuppgift Tid – svårt ärende Tid – enkelt ärende 

Admin – grund: 
Grundläggande administration, 
mottagande av ansökan och 
administration av denna. 
Skapa objekt och ärende. 

0,5 0,5

Fakturera ansökningsavgift. 0,5 0,5
Granskning av ansökan, 
kontroll av om alla handlingar 
bifogats 

0,5 0,5

Skicka ut bekräftelse på att 
ansökan är komplett. 
(tillsammans med faktura?)

0,5 0,5

Begäran om eventuella 
kompletteringar

0,5 0

Remiss till polismyndighet, 
tullverket och skatteverket. 

0,5-1 0,5-1

Vandelsprövning: 
Granska yttranden, kontroll av 
kredituppgifter (ekonomiska 
förhållanden), personlig 
lämplighet. 

2 1

Utredning av eventuella 
bulvanförhållanden. 

1 0,5

Granskning av köp av 
verksamhet/pengarnas 
spårbarhet. 

0,5 0,5

Prövning: 
Slutgiltig prövning av totalen, 
granskning av ekp, ev. 
utredningsbesök, samsyn och 
granskning av tidigare ärenden 
hos myndigheten. 

1-2 0,5-1

Beslut om tillstånd 1 1

Beslut om avslag – ärende till 
nämnd/direktionen 

3 0



Överprövning, eventuella 
domstolsförhandlingar 

1 (men kan ta extremt lång tid) 0

Totalt Ca 13 timmar Ca 7 timmar
 



Taxa för tillsyn enligt 
tobakslagen
Beslutad i KF: 2019-xx-xx
Reviderad: 

Taxan gäller fr.o.m. 2019-07-01

Sida 1 (3)

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter

Inledande bestämmelser 
om bland annat timtaxa, och för vad miljö- och tillståndsnämnden tar ut avgift

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och tillståndsnämndens i Ängelholm kostnader för 
prövning och tillsyn enligt lag (2018-2088) om tobak och liknande produkter, och enligt de 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Taxan är beslutad med stöd av 5 kap. 
1 och 2 §§ i lagen.

2 § Vid tillämpningen av denna taxa är för år 2019 timtaxan 984 kronor per hel timme handlägg-
ningstid.

3 § Miljö- och tillståndsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera timtaxan 
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sverige Kommuner och Landstings webbplats i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad år 2017. Det indexreglerade 
beloppet avrundas till närmaste jämna krontal.

4 § Miljö- och tillståndsnämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för:
- prövning av ansökan om tillstånd, se 7 §
- handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan, se 8-10 §§, och
- handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt, se 11-13 §§.

5 § Miljö- och tillståndsnämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för:
- handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon 

utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på 
egenkontroll inom det område som klagomålet avser,

- handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt 
yttranden i överklagade ärenden, eller

- handläggning av åtalsanmälningar.

Avgift för prövning

6 § För prövning av ansökan enligt 5 kap. 1 § tobakslagen (2018-2088) om tillstånd för 
försäljning av tobaksvaror tas en kostnad ut motsvarande åtta timmars tillsyn, vilket för år 
2019 motsvarar 7872 kr. Prövning som på grund av brister i ansökan eller egenkontroll-
program överstiger åtta timmar debiteras som löpande timavgift, vilken beräknas genom att 
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

Verksamhetsutövaren ska betala avgift för prövning för varje försäljningsställe som 
ansökan avser, och ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås eller avvisas.



Taxa för tillsyn enligt tobakslagen Beslutad i KF: 2019-xx-xx
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Avgift för hantering av anmälan

7 § För handläggning av anmälan enligt 5 kap. 8 § tobakslagen (2018-2088) om att 
tobaksförsäljning övertas av dödsbo eller förvaltare tas en kostnad ut motsvarande två 
timmars tillsyn, vilket för år 2019 motsvarar 1968 kr.

8 § För handläggning av anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnings-
behållare tas en kostnad ut motsvarande två timmars tillsyn, vilket för år 2019 motsvarar 
1968 kr.

9 § Handläggning och granskning som på grund av brister i anmälan eller egenkontrollprogram 
överstiger två timmar debiteras som löpande timavgift, vilken beräknas genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

Fast årlig tillsynsavgift

10 § För regelbunden tillsyn över verksamheter med tillstånd för försäljning av tobaksvaror eller 
med anmäld försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare debiteras en årlig 
tillsynsavgift motsvarande tre timmars tillsyn från och med året efter beviljat tillstånd eller 
godkänd anmälan, vilket för år 2019 motsvarar 2952 kr.

I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår:
- den tid som handläggare lägger ner på planerad tillsyn på plats,
- tid som använts för kontrollköp,
- förberedelser inför tillsynen eller kontrollköp,
- restid i samband med tillsynsbesök eller kontrollköp,
- upprättande av protokoll, beslut och andra skrivelser, samt
- granskning av rapporter och andra redovisningar.

I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte:
- tillsynsinsatser som beror på brister i verksamheten,
- handläggning och tillsyn på grund av klagomål,
- handläggning vid utökat tillsynsbehov om tiden för den utförda tillsynen väsentligt 

avviker från den fasta handläggningstiden i taxan.

Tillsynsinsatser som inte ingår i den fasta årliga tillsynsavgiften debiteras som löpande 
timavgift, vilken beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan.

11 § I de ärenden där miljö- och tillståndsnämnden tar ut timavgift tar vi betalt för all nedlagd 
tid som gått åt för:

- inläsning av ärendet,
- kontakter med parter,
- samråd med andra myndigheter,
- inspektioner och kontroller,
- restid,
- beredning i övrigt av ärendet, samt
- föredragning och beslut i ärendet.



Taxa för tillsyn enligt tobakslagen Beslutad i KF: 2019-xx-xx
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Avgift tas ut för minst en hel timme handläggningstid och därefter varje påbörjad halv-
timme. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas 
ingen avgift ut.

Miljö- och tillståndsnämnden tar ut avgift med 1,5 gånger ordinarie timavgift för de 
kontroller som utförs under vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, eller som utförs 
under lördagar, söndagar eller helgdagar.

Avgift för tillsyn i övrigt

12 § För övrig tillsyn gäller att miljö- och tillståndsnämnden kan ta ut timavgift för nämndens 
handläggning enligt tobakslagen (2018-2088), enligt föreskrifter som beslutats med stöd av 
lagen eller enligt EU:s förordningar inom tobakslagens tillämpningsområde, om verksam-
hetsutövaren inte istället ska betala en prövningsavgift eller en fast årlig tillsynsavgift. 
Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras 
med timtaxan.

Vem ska betala avgift

13 § Avgift för prövning av tillstånd ska betalas av den sökande.

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som lämnar in anmälan.

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som driver försäljningsstället den första januari 
innevarande år.

Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som driver försäljningsstället.

14 § Verksamhetsutövaren ska betala avgifter enligt denna taxa till Ängelholms kommun. 
Betalning ska ske inom den tid som miljö- och tillståndsnämnden anger i beslut om avgift 
eller i fakturan.
Betalas avgiften inte inom angiven tid tillkommer dröjsmålsränta på det obetalda beloppet i 
enlighet med 6 § räntelagen (1975:635). Vid utebliven betalning skickas krav enligt 
kommunens policy varvid lagstadgade avgifter debiteras.

Nedsättning av avgift och överklaganderätt

15 § Om det finns särskilda skäl får miljö- och tillståndsnämnden, med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, kontrollbehov eller övriga omständigheter, sätta ner eller 
efterskänka avgiften.

16 § Den som vill överklaga miljö- och tillståndsnämndens beslut om avgift ska göra detta hos 
Förvaltningsrätten i Malmö.

Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019, och ersätter då den gamla taxan för tillsyn enligt 
tobakslagen, beslut KF § 282/2017 samt taxa för tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, beslut KF § 284/2017.

Denna taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Ängelholm den XX XX 2019, § XX



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-02-21

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 21                  Dnr   MTN 2019/24

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter

Ärendebeskrivning
Verksamheten för miljö och bygg har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt 
tobakslagen. Den nuvarande taxan trädde i kraft 2018-01-01. Taxan behöver uppdateras då ny 
lagstiftning på området träder i kraft 2019-07-01. En stor förändringen i lagstiftningen är att 
det nu krävs tillstånd för att få sälja tobaksvaror, tidigare räckte det med en anmälan. Prövning 
av tillståndsansökan kräver längre tid än hanteringen av en anmälan, och därför föreslås en 
högre avgift för denna prövning jämfört med tidigare taxa.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2019-02-06
2. Förslag till ”Taxa för tillsyn enligt tobakslagen”
3. Sammanställning av uppskattad tid för handläggning av tillståndsansökan

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Anders Davidsson (M), Pontus 
Myrenberg (SD), Torgny Handreck (S), Lina Miremark (L) och Anne-Marie Lindén (MP) 
instämmer i yrkandet.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter,
att fastställa timtaxan 984 kr per timme för denna tillsyn,
att taxan ska gälla från och med 2019-07-01, samt
att nuvarande taxa för tillsyn enligt tobakslagen, beslut KF § 282/2017 samt taxa för tillsyn 

enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, beslut KF § 284/2017, 
upphör att gälla.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Miljö och bygg



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-13

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 41                  Dnr   KS 2019/27

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende 
solarieverksamhet

Ärendebeskrivning
Regeringen har 2018-04-26 beslutat om ny strålskyddslag (2018:396) som trädde i kraft 2018-
06-01. Verksamheten för Miljö och bygg har därför reviderat nuvarande taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen avseende solarieverksamhet, då taxan bygger på den gamla strålskyddslagen 
(1988:220). Myndighetsnämnden beslutade 2018-06-28 (MYN § 49/2018) att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan. Nämndens beslut blev av okänd anledning 
aldrig expedierad till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Beslut KSAU 2019-02-27 
Tjänsteutlåtande 2019-01-21
Reviderad ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”
Myndighetsnämndens beslut MYN § 49/2018

Yrkanden 
Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut, samt att kommunstyrelsen för egen del ska 
besluta att uppmana Miljö- och tillståndsnämnden att beakta tillsyn avseende exponering av radon i 
samband med nästa revidering av taxan. Johan Wifralius (SD), Liss Böcker (C), Karl-Otto 
Rosenqvist (MP) och Maja Rampe (M) instämmer.

Propositioner och omröstning

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende solarieverksamhet,

att den reviderade taxan ska gälla från och med det att kommunfullmäktiges beslut vinner 
laga kraft, samt

att bemyndiga Miljö- och tillståndsnämnden att fatta beslut om mindre ändringar av taxan 
till följd av ändrad lagstiftning.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-13

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beslutar för egen del

att uppmana Miljö- och tillståndsnämnden att beakta tillsyn avseende exponering av 
radon i samband med nästa revidering av taxan.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö- och tillståndsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Milj- och tillståndsnämnden
Huvuduppdrag Samhälle



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-02-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 26                  Dnr   KS 2019/27

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende 
solarieverksamhet

Ärendebeskrivning
Regeringen har 2018-04-26 beslutat om ny strålskyddslag (2018:396) som trädde i kraft 2018-
06-01. Verksamheten för Miljö och bygg har därför reviderat nuvarande taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen avseende solarieverksamhet, då taxan bygger på den gamla strålskyddslagen 
(1988:220). Myndighetsnämnden beslutade 2018-06-28 (MYN § 49/2018) att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan. Nämndens beslut blev av okänd anledning 
aldrig expedierad till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-01-21
Reviderad ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”
Myndighetsnämndens beslut MYN § 49/2018

Yrkanden 
Linda Persson (KD) anmäler att hon avstår från att delta i beslutet. 

Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut, med tillägget att tillsyn avseende exponering 
av radon bör inarbetas i taxan i samband med nästa revidering. Liss Böcker (C) och Johan 
Wifralius (SD) instämmer i yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta reviderad taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende solarieverksamhet,

att den reviderade taxan ska gälla från och med det att kommunfullmäktiges beslut vinner 
laga kraft, samt

att bemyndiga Miljö- och tillståndsnämnden att fatta beslut om mindre ändringar av taxan 
till följd av ändrad lagstiftning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del

att uppmana Miljö- och tillståndsnämnden att beakta tillsyn avseende exponering av 
radon i samband med nästa revidering av taxan.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-02-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö- och tillståndsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Milj- och tillståndsnämnden
Huvuduppdrag Samhälle
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Miljöchef 
Rune Liljenberg
0431-46 82 82
rune.liljenberg@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende 
solarieverksamhet

Ärendebeskrivning
Regeringen har 2018-04-26 beslutat om ny strålskyddslag (2018:396) som trädde i kraft 2018-
06-01. Verksamheten för Miljö och bygg har därför reviderat nuvarande taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen avseende solarieverksamhet, då taxan bygger på den gamla strålskyddslagen 
(1988:220). Myndighetsnämnden beslutade 2018-06-28 (MYN § 49/2018) att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan. Nämndens beslut blev av okänd anledning 
aldrig expedierad till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2019-01-21
2. Reviderad ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”
3. Myndighetsnämndens beslut MYN § 49/2018

Utredning
Den gamla strålskyddslagen (1988:220) upphörde att gälla 2018-06-01 då den nya 
strålskyddslagen (2018:396) trädde i kraft. 

Ängelholms kommuns taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende solarieverksamhet (KF 
§ 282/2017, beslut 2017-11-20) är beslutad med stöd av den gamla strålskyddslagen 
(1988:220), vilket betyder att taxan inte längre gäller. För att taxan framöver ska vara giltig 
krävs det att den istället beslutas med stöd av den nya strålskyddsförordningen (2018:506), och 
den nya strålskyddslagen (2018:396). Myndighetsnämnden beslutade 2018-06-28 (MYN § 
49/2018) att föreslå Kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan. Nämndens beslut blev 
av okänd anledning aldrig expedierad till Kommunfullmäktige. Inför detta beslut har en 
förändring genomförts nämligen att Myndighetsnämnden bytts mot Miljö- och 
tillståndsnämnden.

Utan tillgång till gällande taxa kan Miljö- och tillståndsnämnden inte ta ut de tillsynsavgifter 
som krävs för tillsynen av solarier i kommunen.

Den enda ändringen av taxan jämfört med tidigare taxa (KF § 282/2017) är att den nu istället 
är beslutad med stöd av 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506).



TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2019-01-21

 

  KS 2019/27    
M 2018-1627  

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Beräkning av timtaxan
Beräkningen av timtaxan påverkas ej. Den i Kommunfullmäktiges beslut KF § 282/2017 
fastställda timtaxan för år 2018 om 956 kr har genom beslut MYN DB § 2018-1256 (2018-11-
21) höjts genom indexering. Timtaxan för år 2019 är 984 kr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta reviderad taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende solarieverksamhet,

att den reviderade taxan ska gälla från och med det att kommunfullmäktiges beslut vinner 
laga kraft, samt

att bemyndiga Miljö- och tillståndsnämnden att fatta beslut om mindre ändringar av taxan till 
följd av ändrad lagstiftning.

_____

Lilian Eriksson Pernilla Fahlstedt 
Kommundirektör Miljö- och byggchef



Taxa för tillsyn enligt 
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Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Inledande bestämmelser 
om bland annat timtaxa, och för vad miljö- och tillståndsnämnden tar ut avgift

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och tillståndsnämndens i Ängelholm kostnader för 
tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396), och enligt de föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen. Taxan är beslutad med stöd av 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen 
(2018:506).

2 § Vid tillämpningen av denna taxa är för år 2019 timtaxan 984 kronor per hel timme handlägg-
ningstid.

3 § Miljö- och tillståndsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera timtaxan 
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sverige Kommuner och Landstings webbplats i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad år 2017. Det indexreglerade 
beloppet avrundas till närmaste jämna krontal.

4 § Miljö- och tillståndsnämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för:
- handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan, se 6 §, och
- handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt, se 7-8 §§

5 § Miljö- och tillståndsnämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för:
- handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon 

utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på 
egenkontroll inom det område som klagomålet avser,

- handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt 
yttranden i överklagade ärenden, eller

- handläggning av åtalsanmälningar.

Avgift för hantering av anmälan

6 § För handläggning av anmälan om solarieverksamhet enligt strålskyddsmyndighetens 
föreskrifter (SSMFS 2012:5) tas en kostnad ut motsvarande fyra timmars tillsyn, vilket för 
år 2019 motsvarar 3936 kr. I samband med handläggning av anmälan ingår tillsyn på plats.
Handläggning som på grund av brister i anmälan överstiger fyra timmar debiteras som 
löpande timavgift, vilken beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan.
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Fast årlig tillsynsavgift

7 § För miljö- och tillståndsnämndens handläggning och tillsyn i övrigt enligt denna taxa 
debiteras en årlig tillsynsavgift motsvarande två timmars tillsyn från och med året efter 
anmälan, vilket för år 2019 motsvarar 1968 kr.

I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår:
- den tid som handläggare har använt för handläggning av planerad tillsyn,
- förberedelser inför tillsynen,
- restid i samband med tillsynsbesöket,
- upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser, samt
- granskning av rapporter och andra redovisningar.

I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte:
- tillsynsinsatser som beror på brister i verksamheten,
- handläggning av klagomål,
- handläggning vid utökat tillsynsbehov om tiden för den utförda tillsynen väsentligt 

avviker från den fasta handläggningstiden i taxan.

Tillsynsinsatser som inte ingår i den fasta årliga tillsynsavgiften debiteras som löpande 
timavgift, vilken beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan.

8 § I de ärenden där miljö- och tillståndsnämnden tar ut timavgift tar vi betalt för all nedlagd 
tid som gått åt för:

- inläsning av ärendet,
- kontakter med parter,
- samråd med andra myndigheter,
- inspektioner och kontroller,
- restid,
- beredning i övrigt av ärendet, samt
- föredragning och beslut i ärendet.

Avgift tas ut för minst en hel timme handläggningstid och därefter varje påbörjad halv 
timme. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas 
ingen avgift ut. 

Miljö- och tillståndsnämnden tar ut avgift med 1,5 gånger ordinarie timavgift för de 
kontroller som utförs under vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, eller som utförs 
under lördagar, söndagar eller helgdagar.

Vem ska betala avgift

9 § Det är den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts 
till allmänheten som är skyldig att betala avgift enligt denna taxa.

10 § Verksamhetutövaren ska betala avgifter enligt denna taxa till Ängelholms kommun. 
Betalning ska ske inom den tid som miljö- och tillståndsnämnden anger i beslut om avgift 
eller i fakturan.
Betalas avgiften inte inom angiven tid tillkommer dröjsmålsränta på det obetalda beloppet i 
enlighet med 6 § räntelagen. Vid utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy 
varvid lagstadgade avgifter debiteras.
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Nedsättning av avgift och överklaganderätt

11 § Om det finns särskilda skäl får miljö- och tillståndsnämnden, med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, kontrollbehov eller övriga omständigheter, sätta ner eller 
efterskänka avgiften.

12 § Den som vill överklaga miljö- och tillståndsnämndens beslut om avgift ska göra detta hos 
Förvaltningsrätten i Malmö.

Denna taxa träder i kraft den XX 2019. För anmälningsärenden tillämpas taxan på ärenden som 
kommer in efter denna dag. Denna taxa ersätter den gamla taxan, beslut KF § 282/2017.

Denna taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Ängelholm den XX XX 2019, § XX



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-28

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 49                  Dnr   MYN 2017/86

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende 
solarieverksamhet

Ärendebeskrivning
Regeringen har 2018-04-26 beslutat om ny strålskyddslag (2018:396) som trädde i kraft 2018-
06-01. Verksamheten för Miljö och bygg har därför reviderat gällande taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen avseende solarieverksamhet, då taxan bygger på den gamla strålskyddslagen 
(1988:220).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-06-11
Reviderad ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”

Yrkanden 
Bengt Bengtson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Myndighetsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende solarieverksamhet,

att den reviderade taxan ska gälla från och med 2018-10-01, samt

att bemyndiga Myndighetsnämnden att fatta beslut om mindre ändringar av taxan till följd 
av ändrad lagstiftning.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige 
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Miljöchef 
Rune Liljenberg
0431-46 82 82
rune.liljenberg@engelholm.se

Myndighetsnämnden

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende 
solarieverksamhet

Ärendebeskrivning
Regeringen har 2018-04-26 beslutat om ny strålskyddslag (2018:396) som trädde i kraft 2018-
06-01. Verksamheten för Miljö och bygg har därför reviderat gällande taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen avseende solarieverksamhet, då taxan bygger på den gamla strålskyddslagen 
(1988:220).

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 2018-06-11
2. Reviderad ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”

Utredning
Ängelholms kommuns nuvarande taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende 
solarieverksamhet gäller sedan 2018-01-01 (KF § 282/2017, beslut 2017-11-20) och är 
beslutad med stöd av den gamla strålskyddslagen (1988:220). För att taxan framöver ska vara 
giltig krävs det att den istället beslutas med stöd av den nya strålskyddsförordningen 
(2018:506), och den nya strålskyddslagen (2018:396).

Den enda ändringen av taxan är att den nu istället är beslutad med stöd av 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506).

Beräkning av timtaxan
Beräkningen av timtaxan påverkas ej, och den i Kommunfullmäktiges beslut KF § 282/2017 
fastställda timtaxan för år 2018 om 956 kr är oförändrad.
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Förslag till beslut
Myndighetsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende solarieverksamhet
att den reviderade taxan ska gälla från och med 2018-10-01
att bemyndiga Myndighetsnämnden att fatta beslut om mindre ändringar av taxan till följd av 

ändrad lagstiftning.

_____

Pernilla Fahlstedt Rune Liljenberg
Miljö- och byggchef Miljöchef
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Taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen
Beslutad i KF: 2018-xx-xx

Taxan gäller fr.o.m. 2018-10-01

Sida 1 (3)

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Inledande bestämmelser 
om bland annat timtaxa, och för vad myndighetsnämnden tar ut avgift

1 § Denna taxa gäller avgifter för Myndighetsnämndens i Ängelholm kostnader för tillsyn 
enligt strålskyddslagen (2018:396), och enligt de föreskrifter som har meddelats i anslutning 
till lagen. Taxan är beslutad med stöd av 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506).

2 § Vid tillämpningen av denna taxa är för år 2018 timtaxan 956 kronor per hel timme handlägg-
ningstid.

3 § Myndighetsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera timtaxan med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
som finns publicerad på Sverige Kommuner och Landstings webbplats i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad år 2017. Det indexreglerade 
beloppet avrundas till närmaste jämna krontal.

4 § Myndighetsnämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för:
- handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan, se 6 §, och
- handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt, se 7-8 §§

5 § Myndighetsnämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för:
- handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon 

utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på 
egenkontroll inom det område som klagomålet avser,

- handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt 
yttranden i överklagade ärenden, eller

- handläggning av åtalsanmälningar.

Avgift för hantering av anmälan

6 § För handläggning av anmälan om solarieverksamhet enligt strålskyddsmyndighetens 
föreskrifter (SSMFS 2012:5) tas en kostnad ut motsvarande fyra timmars tillsyn, vilket för 
år 2018 motsvarar 3824 kr. I samband med handläggning av anmälan ingår tillsyn på plats.
Handläggning som på grund av brister i anmälan överstiger fyra timmar debiteras som 
löpande timavgift, vilken beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan.

Fast årlig tillsynsavgift

7 § För myndighetsnämndens handläggning och tillsyn i övrigt enligt denna taxa debiteras en 
årlig tillsynsavgift motsvarande två timmars tillsyn från och med året efter anmälan, vilket 
för år 2018 motsvarar 1912 kr.
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I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår:
- den tid som handläggare har använt för handläggning av planerad tillsyn,
- förberedelser inför tillsynen,
- restid i samband med tillsynsbesöket,
- upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser, samt
- granskning av rapporter och andra redovisningar.

I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte:
- tillsynsinsatser som beror på brister i verksamheten,
- handläggning av klagomål,
- handläggning vid utökat tillsynsbehov om tiden för den utförda tillsynen väsentligt 

avviker från den fasta handläggningstiden i taxan.

Tillsynsinsatser som inte ingår i den fasta årliga tillsynsavgiften debiteras som löpande 
timavgift, vilken beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan.

8 § I de ärenden där myndighetsnämnden tar ut timavgift tar vi betalt för all nedlagd tid som 
gått åt för:

- inläsning av ärendet,
- kontakter med parter,
- samråd med andra myndigheter,
- inspektioner och kontroller,
- restid,
- beredning i övrigt av ärendet, samt
- föredragning och beslut i ärendet.

Avgift tas ut för minst en hel timme handläggningstid och därefter varje påbörjad halv 
timme. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas 
ingen avgift ut. 

Myndighetsnämnden tar ut avgift med 1,5 gånger ordinarie timavgift för de kontroller som 
utförs under vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, eller som utförs under lördagar, 
söndagar eller helgdagar.

Vem ska betala avgift

9 § Det är den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts 
till allmänheten som är skyldig att betala avgift enligt denna taxa.

10 § Verksamhetutövaren ska betala avgifter enligt denna taxa till Ängelholms kommun. 
Betalning ska ske inom den tid som myndighetsnämnden anger i beslut om avgift eller i 
fakturan.
Betalas avgiften inte inom angiven tid tillkommer dröjsmålsränta på det obetalda beloppet i 
enlighet med 6 § räntelagen. Vid utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy 
varvid lagstadgade avgifter debiteras.
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Nedsättning av avgift och överklaganderätt

11 § Om det finns särskilda skäl får myndighetsnämnden, med hänsyn till verksamhetens 
omfattning, kontrollbehov eller övriga omständigheter, sätta ner eller efterskänka avgiften.

12 § Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut om avgift ska göra detta hos 
Förvaltningsrätten i Malmö.

Denna taxa träder i kraft den 1 oktober 2018. För anmälningsärenden tillämpas taxan på ärenden 
som kommer in efter denna dag. Denna taxa ersätter den gamla taxan, beslut KF § 282/2017.

Denna taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Ängelholm den XX XX 2018, § XX
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-13

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 42                  Dnr   KS 2018/801

Exploateringsavtal för Fågelsången 3

Ärendebeskrivning
KSAU har 2019-01-30 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna upprättat exploateringsavtal mellan Ängelholms kommun, Backahill Bostäder AB 
samt AB Ängelholmshem. Exploateringsavtalet är villkorat av att detaljplan Dnr PL17-0002, 
KS 2017/100 vinner laga kraft. Efter KSAUs beslut har detaljplanen genomgått en mindre 
justering inför antagande. Justeringen medför även en mindre ändring i exploateringsavtalet, 
då ett av de områden Backahill Bostäder AB ska förvärva av kommunen minskar i omfattning. 

Backahill Bostäder AB, ägare till fastigheten Fågelsången 3, planerar att förtäta bebyggelsen 
inom Fågelsången 3 med ytterligare ca 4 100 m² BTA bostäder ovanpå befintligt 
parkeringsdäck. Ny detaljplan (Dnr PL17-0002, KS 2017/100) som krävs för att möjliggöra 
byggnationen går upp för antagande i Kommunstyrelsen under första kvartalet 2019.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med AB Ängelholmshem och Backahill 
Bostäder AB upprättat ett förslag till exploateringsavtal. Avtalet är undertecknat av AB 
Ängelholmshem och Backahill Bostäder. 

Enligt exploateringsavtalet överlåts del av kommunens fastighet Ängelholm 3:52 till 
Fågelsången 3 (kvartersmark enligt planförslag) samt del av Backahill Bostäder ABs fastighet 
Fågelsången 3 till Ängelholm 3:52 (allmän plats enligt planförslag). Dessutom sker 
förändringar av befintliga servitut. Se exploateringsavtal samt kartskiss och plankarta. 
Marköverlåtelserna och ändringarna av servituten kommer att genomföras via en 
lantmäteriförrättning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 25 februari 2019
Av AB Ängelholmshem och Backahill Bostäder AB signerat exploateringsavtal med bilagor 
Kartskiss och plankarta 

Yrkanden 
Maja Rampe (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Liss Böcker (C), BrittMarie Hansson (S), 
Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-13

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med AB Ängelholmshem och 
Backahill Bostäder AB.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med tre exploateringsavtal i original
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Mark o Exploateringsingenjör
Sara Elmefjärd
0431-468987
sara.elmefjard@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Exploateringsavtal för Fågelsången 3

Ärendebeskrivning
KSAU har 2019-01-30 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna upprättat exploateringsavtal mellan Ängelholms kommun, Backahill Bostäder AB 
samt AB Ängelholmshem. Exploateringsavtalet är villkorat av att detaljplan Dnr PL17-0002, 
KS 2017/100 vinner laga kraft. Efter KSAUs beslut har detaljplanen genomgått en mindre 
justering inför antagande. Justeringen medför även en mindre ändring i exploateringsavtalet, 
då ett av de områden Backahill Bostäder AB ska förvärva av kommunen minskar i omfattning. 

Backahill Bostäder AB, ägare till fastigheten Fågelsången 3, planerar att förtäta bebyggelsen 
inom Fågelsången 3 med ytterligare ca 4 100 m² BTA bostäder ovanpå befintligt 
parkeringsdäck. Ny detaljplan (Dnr PL17-0002, KS 2017/100) som krävs för att möjliggöra 
byggnationen går upp för antagande i Kommunstyrelsen under första kvartalet 2019.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med AB Ängelholmshem och Backahill 
Bostäder AB upprättat ett förslag till exploateringsavtal. Avtalet är undertecknat av AB 
Ängelholmshem och Backahill Bostäder. 

Enligt exploateringsavtalet överlåts del av kommunens fastighet Ängelholm 3:52 till 
Fågelsången 3 (kvartersmark enligt planförslag) samt del av Backahill Bostäder ABs fastighet 
Fågelsången 3 till Ängelholm 3:52 (allmän plats enligt planförslag). Dessutom sker 
förändringar av befintliga servitut. Se exploateringsavtal samt kartskiss och plankarta. 
Marköverlåtelserna och ändringarna av servituten kommer att genomföras via en 
lantmäteriförrättning.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 25 februari 2019
Av AB Ängelholmshem och Backahill Bostäder AB signerat exploateringsavtal med bilagor 
Kartskiss och plankarta 

Utredning
Ingen ersättning utgår för överlåtelsen av allmän plats, detta i enlighet med riktlinjer för 
exploateringsavtal i Ängelholms kommun (Dnr 2015/925). 



TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2019-02-25

 

  KS  2018/801

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Backahill Bostäder AB ska till kommunen erlägga en ersättning om 629 000 kronor för den del 
av Ängelholm 3:52 som överlåts till Fågelsången 3. Ersättningen är beräknad utifrån ett 
tomtmarksvärde om 3 500 kronor/m² BTA. Ersättningen omfattar tomtmarksvärdet exklusive 
kostnader för framtagande av detaljplan och lantmäteriförrättning. Område 4 i bilaga 1 till 
exploateringsavtalet kommer att belastas av ett servitut för gång- och cykelväg tillgänglig för 
allmänheten. Till följd av det reduceras ersättningen med 25 % inom detta område.

Reduceringen sker med hänsyn till det faktum att servitutet begränsar fastighetsägarens 
förfoganderätt över området. Se kalkyl i bilaga 5 till exploateringsavtalet.

Exploateringsavtalet är villkorat av att Kommunfullmäktige beslutar godkänna avtalet, samt att 
detaljplan Dnr PL17-0002, KS 2017/100 vinner laga kraft. Om dessa villkor inte uppfylls inom 
två år är avtalet till alla delar förfallet. 

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för att genomföra erforderliga markbyten och 
ändringar av befintliga servitut. Backahill Bostäder AB svarar för förrättningskostnaderna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att  godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med AB Ängelholmshem och 
Backahill Bostäder AB.

_____

Lilian Eriksson Mårten Nilsson
Kommundirektör Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med tre exploateringsavtal i original
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PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast 
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning 
gäller inom hela planområdet 

GRÄNSBETECKNINGAR ------------
Planområdesgräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

--+ Administrativ gräns 

- --+ --+- Administrativ och egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Kvartersmark .... p.o§tst3p. 

Bostäder 

Centrum 

EGENSKAPSBESTÄMMELSERFÖR 
KVARTERSMARK 
Bebyggandats omfattning 

l . . . . . . . l 
• • o • • • 

Marken får inte förses med byggnad. Balkonger och 
skärmtak får hänga ut över prickmark .. 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

Marken får endast förses med komplementbyggnad. 
Balkonger och skärmtak får hänga ut över kryssmark., 4 
kap.11 §1st 1 p. 

Byggnadens användning 

Utformning 

f, 

f, 

f, 

~ 
Utförande 
b, 

Byggnadens användning ska vara parkering med 
förräd/tekniskutrymmen frän + 1,40 meter till + 7.8 
meter .. • kap. 11 § 1 st 2 p. 

Byggnadens användning ska vara parkering med 
förräd/tekniskutrymmen frän + 1,40 meter till + 7,8 
meter. Byggnadens användning ska vara bostad frän + 
7,80 meter., 4kap.11§1st2p. 

Fasad ska ulfonnas i huvudsak av tegel eller puts. 4 kap. 
16§1st1p. 

Bostadsdel tillåts frän + 4,4 meter till + 7,8 meter till 1 O 
% av ytan., 4 kap. 1s §1st t p. 

Bostadsdel tillåts frän + 4,4 meter till + 7,8 meter till 30 
% av ytan., 4 kap. 1s §1st t p. 

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan . Utöver 
föreskriven nockhöjd kan hisschakt, ventilationstrummor 
och skorstenar finnas., 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Marken får byggas under med bjälklag som planteras. 4 
kap. 16 §1st 1 p. 

Skydd mot störningar 

m, 

m, 

Skydd till en höjd av +3,5 meter ska uppforas runt 
vändplan för att förhindra översvämning. Skyddet ska 
ha öppningar för passage, som kan stängas vid behov., 
4kap.12§ 1 s11 p. 

Fasad ska utfonnas tät mot Rönne å till minst en höjd 
på+ 3,5 meter. Teknikutrymmen ska ulfonnas 
vattentäta., 4 kap. 12 §1st 1 p. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år, 4 kap. 21 § 

Villkor för startbesked 
startbesked får inte ges för bostadsbebyggelse förrän skyddsåtgärd m1 har 
kommit till stånd, 4 kap. 14 § 1 s11 p. 

a, startbesked får inte ges för bostadsbebyggelse förrän 
markförorening är avhjälpt. 4 kap. 14 § 1 st4 p. 

Markreservat 
u, 

Strandskydd 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, 
4kap.6§ 

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik 4 kap. 
6§ 

Strandskyddet är upphävt., • kap.17§ 

Till planen hör: 
D Planprogram 
C!!l Planbeskrivning 
B Illustrationskarta 

Detaljplan för 

D Miljökonsekvensbeskrivning 
C!!l Fastighe1sförtackning 
C!!l Samrådsredogörelse 
C!!l Granskningsutlåtande 

C!!l Planavgift debiteras ej 
D Planavgift debiteras 
D 
D 

del av Fågelsången 3, Centrum 

Ängelholms kommun Skånelän Beslutsdatum 
Antagande 

Antagandehandling 

Laga kraft 

Samhälle/Planenheten 

Ritadlkonstruerad av 
Upprättad den 12 november 2018, red. ändr. 2019-02-07 

Kalinka Loven 

lnstan 

JenniWehrmann 
T.f. planchef 

Katinka Loven 
Planarkitekt 

KS 2017/10 

PL 17-0002 
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Exploateringsavtal 

Dnr KS 2018/801 

l§ Parter 

Mellan 

Ängelholms kommun (212000-0977) 
262 80 Ängelholm, nedan kallad kommunen 

AB Ängelholmshem (556054-7555) 
Box 1111, 262 22 Ängelholm, nedan kallad fastighetsägaren 

Backahill Bostäder AB (556664-2376) 
Box 1159, 262 22 Ängelholm, nedan kallad exploatören 

träffas följande exploateringsavtal i anslutning till detaljplaneförslag Del av Fågelsången 3, Centrum 
(KS 2017/100, PL\7-0002). 

2§ Villkor 
Som villkor för detta avtals giltighet gäller att förslaget till detaljplan antas och vinner laga kraft. Infrias 
ej villkoret inom tvä år trän undertecknandet av detta avtal upphör avtalet att gälla utan rätt till 
skadestånd för någondera parten. 

3§ Exploateringsavtalets omfattning 
Exploateringsavtalet omfattar detaljplanens avgränsning samt mindre delar av Fågelsången 3 omedelbart 
öster om planområdet 

4§ Berörda fastigheter 
Ängelholm 3:52, (Ängelholms kommun) 

Fågelsången l och Näktergalen 17 (AB Ängelholmshem) 
Fågelsången 3, (Backahill Bostäder AB) 

3§ Detaljplan 
Detaljplan, med plankarta och planbeskrivning (KS 2017/100, PL\7-0002), har upprättats i samråd 

mellan parterna. Exploatören har upprättat förslag till bebyggelse och ska inom exploateringsfastigheten 
uppföra ca 4 l 00 m2 BT A bostäder. 

5§ Marköverlåtelser 
Figur l och 2 i bilaga l, totalt ca 19m2 som är utlagd som allmän plats i planförs laget, ska genom 
fastighetsreglering överlåtas från exploatörens fastighet Fågelsången 3 till kommunens fastighet 
Ängelholm 3:52. 

Figur 3, 4 och 5 i bilaga l, totalt ca 206 m2 som är utlagd som kvartersmark i planförslaget, ska genom 
fastighetsreglering överföras från kommunens fastighet Ängelholm 3:52 till exploatörens fastighet 
Fågelsången 3. 

För att genomföra överlåtelserna söker parterna lantmäteriförrättning. 
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6§ Rättigheter 

Officialservitut 1292-1182.2 och 1292-1182.3, se bilaga 2, ska ändras. 
Servituten avser parkering (totalt 90stycken biluppställningsplatser) till förmån för Fågelsången l och 
Näktergalen 17. Platserna är belägna inom befintligt parkeringsdäck på Fågelsången 3. Fastighetsägaren 
och exploatören är överens om att ändra servitutens omfattning till att fortsättningsvis gälla totalt 49 
stycken platser. Ingen ersättning ska utgå till följd av ändringen. 

Officialservitut 1182-909.3, se bilaga 3, ska ändras. 
Servitutet avser område inom Fågelsången 3 för allmän gång- och cykeltrafik, till förmån för kommunens 

fastighet Ängelholm 3:52. Exploatören och kommunen är överens om att ändra servitutets utbredning i 
enlighet med x-område i nytt detaljplaneförslag, se bilaga 3. Ingen ersättning ska utgå till följd av 
ändringen. 

Avtalsservitut 12921 M05/42 050. l , se bilaga 4, ska upphävas. 

Servitutet avser gång- och cykelväg inom Fågelsången 3 till förmån för kommunens fastighet Ängelholm 
3:52. Exploatören och kommunen är överens om att servitutet ska upphävas. Ingen ersättning ska utgå till 
följd av upphävandet. 

6§ Ersättning mark 
Allmän plats 
Ingen ersättning ska utgå för figur 1 och 2 (del av Fågelsången 3) i Bilaga l, utlagd som allmän plats i 
planförs laget. Detta i enlighet med riktlinjer för exploateringsavtal i Ängelholms kommun 
(Dnr 2015/925). 

K vat1ersmark 

En ersättning om 629 000 kronor ska utgå för figur 3, 4 och 5 (delar av Ängelholm 3:52) i Bilaga l, 
utlagd som kvartersmark i planförslaget 

Ersättningen är beräknad utifrån ett tomtmarksvärde om 3 500 kronor1m2 BT A. Ersättningen omfattar 
tomtmarksvärdet exklusive kostnader för framtagande av detaljplan och lantmäteriförrättning, se kalkyl, 

bilaga 5. Till följd av att område 4 i bilaga l kommer att belastas av ett servitut för gång- och cykelväg 
tillgänglig för allmänheten, reduceras ersättningen med 25 %inom detta område. 

7§ Åtaganden och kostnadsiördelning 
V A-anslutn ing 

Anläggningsavgift för V A-anslutning utgår enligt kommunens V A-taxa. Kommunen anvisar 

anslutningspunkter för vatten och avlopp i fastighetsgräns. 

Markundersök n i ng ar 

Exploatören har utfört och bekostat de markundersökningar som är aktuella. Ytterligare utredning 
som vid projekteringen visar sig nödvändiga bekostas av exploatören. 

Lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för att genomföra markbytena enligt 5 §.Exploatören 
svarar för förrättningskostnadema. Exploatören och Fastighetsägaren biträder genom detta avtal 
förrättningsansökan. 

Pl ankostnader 

Detaljplanen har upprättats av kommunen och har bekostats av exploatören. Vid framtida bygglov 
utgår ingen planavgift enligt kommunens taxa. 
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Bilaga 1 

Figur 1 och 2, totalt ca 19 m2
, överförs från Fågelsången 3 till Ängelholm 3:52 (allmän plats i ny detaljplan) 

Figur 3, ca 92 m2 överförs från Ängelholm 3:52 till Fågelsången 3 (kvartersmark i ny detaljplan) 
Figur 4, ca 107 m2

, överförs från Ängelholm 3:52 till Fågelsången 3 (kvartersmark i ny detaljplan) 
Figur 5, ca 7 m2

, överförs från Ängelholm 3:52 till Fågelsången 3 (kvartersmark i ny detaljplan) 



Gatukostnader 

I den takt som bebyggelsen fårdigställs ska exploatören i samråd med kommunen (enheten för 
stadsmiljö) återställa de skador som uppstått på gataigångbana i anslutning till bebyggelsen. 
Exploatören utför och bekostar området som ska vara tillgängligt för allmänheten (X1 i 
detaljplaneförslaget). I övrigt utgår inga gatukostnader. 

8§ Brister i exploatörens åtaganden 
Brister exploatören i sina åtaganden enligt detta avtal äger kommunen rätt att åtgärda bristerna 
på exploatörens bekostnad. 

9§ Överlåtelse av avtal 
Detta avtal får ej av exploatören överlåtas på annan utan kommunens skriftliga medgivande. 
Exploatören svarar för att det vid överlåtelse av berörda fastigheter görs förbehåll om att den 
nye ägaren till alla delar ska överta Exploatörens då kvarstående förpliktelser enligt detta avtal. 

Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar varav partema tagit vars ett. 

Ängelholm 2019- OJ-O/ 
För AB Ängelholmshem 
(Fågelsången l och Näktergalen 17) 

~~· 
4~77-/ Uc7/JJ~/..J 

Ängelholm 2019-
För Ängelholms kommun 
(Ängelholm 3:52) 

Ängelholm 2019- eJ2 -12 
För Backahill Bostäder AB 

~ 
f .. ..... -·- ·' 
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LANT MÄ TE RIM Y~DIG~ETEN 
SKÅNE LÄN 

Faslighet, amr6de m. m. 
l 

Verkan på servitut 

Areai1'RIIår, kvadratmeter 

Fig. avs16r l erh61ler 
2 Ja Jb 

9. 

97-08-29 

l :ändring/summa 

l} Rätten att använda området d för allmän gång- och cykeltrafik 
upphör att gälla 
Gällde tillfönnån för: Ängelholm 3:52 
Belastade; Näktergalen 6 

2) Rätten att använda området c för allmän körtrafik upphör att 
gälla 
Gällde till fönnån för: Ängelholm 3:52 
Belastade: Näktergalen 6 

UL)phävt sezyjtut 
Rätten att använda området f för 53 st parkeringsplatser upphör att 
gälla 
Gällde till förmån för: Näktergalen 17 
Belastade: Näktergalen 6 

Nya servitut 
l) Ändamål: Parkering 
Rätt att använda område för 53 biluppställningsplatser 
Till förmån för: Näktergalen 17 
Belastar: Näktergalen 6 

2) Ändamål: Parkering 
Rätt att använda område för 37 biluppställningsplatser 
Till föunån för: Fågelsängen l 
Belastar: Näktergalen 6 

0 : \ WINOOCllOTTA lltJP71f)I.OOC 

Bilaga 2 
2 

Ärendanummar: FMLD 97 708 

Alttbilaga: BE 3 

Äggre, uppgifter tallaltal skattemyndighet, m. m. 
5 

Officialservitut tillkommet vid en 
1993-09-20 registrerad förrättning 
(arkivakt 1182-909) 

Rätten att använda området e påverkas 
inte av fastighetsregleringen. 

Officialservitut tillkommet vid en 
1993-09-20 registrerad förrättning 
(arkivakt 1182-909) 

Officialservitut tillkommet vid en 
1993-09-20 registrerad förrättning 
(arkivakt 1182-909) 

Förklaring enligt 2 kap 3 §jordabalken 
som inskrivits i Näktergalen 6 och 17 
1987-12-23 nr 13899 A är inaktuell 
och kan avföras ur fastighetsregistret 

Föreläggande enligt plan- och 
bygglagen att riva byggnad vilket 
inskrivits i Näktergalen 6 och 17 
1992-02-05 nr 1700 är inaktuell och 
kan avföras ur fastighetsregistret 

Föreläggande enligt plan- och 
bygglagen att slutföra rivning och 
bortforsla rivningsmassor vilket 
inskrivits i Näktergalen 6 och 17 
1992-06-09 är inaktuellt och kan 
avföras ur fastighetsregistret ........ , . .., . -...... i l 
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Altbilaga 

FASTIGHETSBILDNINGSM YNDIGHETEN 

Lantmäterikontoret i Ängelholm 
BESKRIVNING 

'1~3-09-10 
l 

--~2"--"1"3 
BE l 

IArende Kommu n 

Ängelholm 
Län 

Kristianstad Fastighetsreglering, avstyckning 
och ledningsrättsåtgärd berörande 
Näktergalen 4, 5, 6 och 15, Tuppen 
l samt Ängelholm 3:52 och 3:73 

Regis trer ingsdatum Dnr 

__ /_9_ __ 9._..1___: __ ().__9__:~() ... 93/~!1...9. ______ ,_ ____ _ 
t":-71 Uppgifl om åtgärd för· 

1-;;-----:-:---:-:------------------fl~ X l r<il1ningen avsel1 har in- ä~ A ~- " 
Registaromrode förts i fastighetsregistret ..... ~-'[---.. !P.: ..... ~-.!1 ........ ~ .. --

fo 0$11ghehregtslermyndig ten 

j-:A-=r..::..ea=---=-h~e=kta.:;r__._, ::.:m_2 ---~-..,---------1 Ägare, uppgifter tilllokal skattemyndighet 
Fastighet, område m m Fig avstår erhåller ± ändring/ och andra anmärkningar 

l 2 Jo Jb 4 summa 5 

Näktergalen 4 

N_ya serv i ut 
l. Rätt :ttt använda pmrådet b för 

överh:tng från byg~nad 
Till För~ån för: ~äktergal~n 6 
Belas ar Näkterg~len 4 

2. se När'--te galen 6 tledan und~r l. 

Näktergalen 5 
l 2698 

Fastighet ~n ~tplånas 

Näktergalen 6 
2698 
1362 

153 
8205 
1099 

696 
2806 

(-2698) 

Sven Forsell 

Servitutet berörs av av
avstyckning, se nedan 

KB Näktergripen 6 och 15 
i konkurs 

PEAB Entreprenad AB 

(+17019) Fastigheten berörs av av
styckning, se nedan 

Nya servi~ut 
1.- Rätt ~tt använda pmrådet a för 

utfar F 
Till För~ån för: ~äktergal~n 4 
Belas ar Näkterg~len 6 

2. Rätt ~tt använda prorådena ~ och e 
för a lm~n gång- pch cykel rafik 
Till ör~ån för: ~ngelholm 3:52 
Belas ar Näkterg~len 6 

Servitutet berörs av av
styckning, se nedan 



FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN 

lantmäterikontoret i Angelholm 
Arende 

FASTIGHETSRÄTTSLIG BESKRIVNING 
oktbil BEl 

TEKNISK BESKRIVNING 
Koordinat fört e ck ni ng 
Punkt X Y 
Polygonpunkter 
40298 357t3.209 
40299 35854. 111 
40614 35758.622 
40680 35945.652 
50171 35885.208 
Grönspunkler 

57223.630 
57286.200 
57154.753 
57265.852 
57230.979 

Markering 

rg dx 
rg dx 
rg dx 
rm dx 
rm dx 

57270.258 om 
57205 .472 om 
57198 .353 om 
57190.024 rm 

om 

493 35849.610 
494 35700.329 
495 35685.779 
496 35671 .319 
497 35640.678 
937 35680.334 
938 35708.224 
939 35766.640 
940 35872.479 
941 35873.854 
951 356'16. 874 
952 35657.766 
953 35649.1 87 
954 35645.537 

32 76 35866. 931 
3278 358/U. 136 
3279 35912.806 
3280 35937.058 
3281 35916.861 

57172 .176 
57103.484 
57124.713 
57171 .150 
57217.393 
57221 .260 
57109.475 

r m 
spik 
spik 
spik 
spik 
r m 

asfalt 
asfalt 
asfalt 
asfalt 

5714 2.595 r m 
om 
r m 
r m 
om 

57157.436 
57163.896 
57278.275 
57228.477 
57250.461 
57258.452 
57307.452 
57207.956 

spik i asiat t 
r m 

12407 35706.014 
12412 35737.094 

--~;: 
57147.663 rm 

Fig 1-1 till Näktergalen 6 
8-10 till Ängetholm 3:52 

Lotten A~Niikter alen 17 

l 
l 

....... l 
' 'l 

3:32 l 
l 

l 

Nytillkomna gränser: 
938-12412-939-940-941-3278-
3279-3280- 32SI, 3276-493 samt 
12412-12407 

TBIMS 

-< 

"' ... 
D 
D 

ADB 

l 

l 
l 

l 

l 
l 

KARTA 
Upprällod 6r 

1993 
IICommun 

Reglslrorlngsbovis 
'R.,gtta,e r~.do~ 

l3A 9213 
l ön 

t99J :09.:..20_ -- -
rO. fouigt!eU•tt 1tT• •"'YMJGheltt1 

l 
l 

l 
l 

l 

l 
l 

l 

l 

l 
l 

l 
l 
l + 

l 

ÄNG~~OLM 
3'52 l . 

l 
l 

TFA 4.6 g:5 

Bilaga 3 

KA 

1 Ängelholm 1182 "'? 09' 

Il 
+xJseoa 

+xJs7oo 



Bilaga 3 

16550 + 

3:52 

16500 + 

Rött område visar ny utbredning efter ändring av servitut 1182-909.3 



SERVITUTSAVTAL 
INSKRIVNINGSMVNDIGHElEN 

IHAssWIOLM 

Upplåtare: Backahill i Ängelholm KB (969648-8460) Ink. . lOD5 ·12 .. D 2 
Verkstadsgatan 13, 252 27 Helsingborg · '' ~',;"'·! .:•w· · · 
som ägare till tjänande fastigheten Ängelholm FågelsångeNrb ...... • ...L )· ............ ~, 

Nyttjare: Ängelholms kommun (212000-0977) 
262 80 Ängelholm 
som ägare till härskande fastigheten Ängelholm Ängelholm 3:52 

l. Uppåtaren medger att nyttjaren anlägger en gång- och cykelväg över fastigheten 
Fågelsången 2 med ca 2 meters bredd i det läge som markerats i planritning A2-3588 
(tekniska kontorets arkivsystem). Upplåtaren medger belysning. Upplåtaren forbinder sig 
att inte plantera eller bygga eller på annat sätt förhindra nyttjandet av gång- och 
cykelvägen. 

2. Nyttjaren fårbinder sig att sköta framtida drift och underhåll på gång- och cykelvägen. 

3. Servitutet gäller för all framtid. Ingen ersättning utgår för servitutsavtalet. 

4. Nyttjaren ombesörjer och bekostar inskrivning av detta servitut. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav partema tagit var sitt. 
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Kalkyl Fågelsången 3 

Markareal kvarter inom ny DP 

Andel 

byggrätt 

Värde tomtmark (3 500 kr/m2 BTA) 

Kostnader 

DP 

Förrättningskostnader 

Värde tomtmark efter att exploateringskostnader dragits av (vinst) 

Reducering för servitut x-område (25% av markvärdet reduceras från Figur 4) 

Ersättning kommunal mark 

Ersättning för kommunal mark 

Bilaga 5 

Totalt Backahill Kommunen 

3 982 3 776 206 
100% 95% 5% 
4 100 3 888 212 

14 350 000 13 607 634 742 366 

320 000 303 446 16 554 
70000 66 379 3 621 

369 824 20176 

13 960 000 13 370 568 722 190 

93 625 
628 565 

629 000 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 4                  Dnr   KS 2018/801

Exploateringsavtal för Fågelsången 3

Ärendebeskrivning
Backahill Bostäder AB, ägare till fastigheten Fågelsången 3, planerar att förtäta bebyggelsen 
inom Fågelsången 3 med ytterligare ca 4 100 m² BTA bostäder ovanpå befintligt 
parkeringsdäck. Ny detaljplan (Dnr PL17-0002, KS 2017/100) som krävs för att möjliggöra 
byggnationen går upp för antagande i SBN/KS under första kvartalet 2019.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med AB Ängelholmshem och Backahill 
Bostäder AB upprättat ett förslag till exploateringsavtal. Avtalet är undertecknat av AB 
Ängelholmshem och Backahill Bostäder. 

Enligt exploateringsavtalet överlåts del av kommunens fastighet Ängelholm 3:52 till 
Fågelsången 3 (kvartersmark enligt planförslag) samt del av Backahill Bostäder ABs fastighet 
Fågelsången 3 till Ängelholm 3:52 (allmän plats enligt planförslag). Dessutom sker 
förändringar av befintliga servitut. Se exploateringsavtal samt kartskiss och plankarta. 
Marköverlåtelserna och ändringarna av servituten kommer att genomföras via en 
lantmäteriförrättning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 21 december 2018
Av AB Ängelholmshem och Backahill Bostäder AB signerat exploateringsavtal med bilagor 
Kartskiss och plankarta

Yrkanden 
Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Liss Böcker (C) instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsen s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med AB Ängelholmshem och 
Backahill Bostäder AB.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till Mark- och exploateringsenheten med tre 
exploateringsavtal i original



Ängelholm 2019-02-27 

Avsägelse 

Jag önskar härmed avsäga mig mina uppdrag som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden och 

som ledamot i fast beredning 1 och fast beredning 2. 

Mvh 

Niklas Andersson (SD) 



Tillsättningar av uppdrag 

Vi önskar från Sverigedemokraterna tillsätta följande uppdrag, i enlighet med de avsägelser som sker: 

Nämnden för omsorg och stöd 

Ny ordinarie ledamot: Stefan Pivre 

Ny ersättare: Mimmi Heinegren 

Familje och utbildningsnämnden 

Ny ordinarie ledamot: Birgitta Markevärn 

Ny ersättare: Mimmi Heinegren 

Nämnden för idrott, kultur och fritid 

Ny ordinarie ledamot: Mats Sahlin 

Ny ersättare: Rose-Marie Broman 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ny ersättare: Oscar Byberg 

Patrik Ohlsson (SD), gruppledare 

( ;;;-;:1._(2/;J_ 
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Ängelholm 2019-D2-27 

Avsägelse 

Jag önskar härmed avsäga mig mitt uppdrag som ledamot i Nämnden för idrott- kultur och 

fritid. 

Mvh 

Birgitta Markevärn (SD) 



Tillsättningar av uppdrag 

Vi önskar från Sverigedemokraterna tillsätta följande uppdrag, i enlighet med de avsägelser som sker: 

Nämnden för omsorg och stöd 

Ny ordinarie ledamot: Stefan Pivre 

Ny ersättare: Mimmi Heinegren 

Familje och utbildningsnämnden 

Ny ordinarie ledamot: Birgitta Markevärn 

Ny ersättare: Mimmi Heinegren 

Nämnden för idrott, kultur och fritid 

Ny ordinarie ledamot: Mats Sahlin 

Ny ersättare: Rose-Marie Broman 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ny ersättare: Oscar Byberg 

Patrik Ohlsson (SD), gruppledare 

( ~!sl#:L(J~ 
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Ängelholm 2019-02-27 

Avsägelse 

Jag önskar härmed avsäga mig mitt uppdrag som ledamot i Familje- och utbildningsnämnden 

och som ersättare i den nämndens arbetsutskott. 

Mvh 

Stefan Pivre (SD) 



Tillsättningar av uppdrag 

Vi önskar från Sverigedemokraterna tillsätta följande uppdrag, i enlighet med de avsägelser som sker: 

Nämnden för omsorg och stöd 

Ny ordinarie ledamot: Stefan Pivre 

Ny ersättare: Mi mm i Heinegren 

Familje och utbildningsnämnden 

Ny ordinarie ledamot: Birgitta Markevärn 

Ny ersättare: Mimmi Heinegren 

Nämnden för idrott, kultur och fritid 

Ny ordinarie ledamot: Mats Sahlin 

Ny ersättare: Rose-Marie Broman 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ny ersättare: Oscar Byberg 

Patrik Ohlsson (SD), gruppledare 

( ~~?::L f)U
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Ängelholm 2019-02-27 

Avsägelse 

Jag önskar härmed avsäga mig mitt uppdrag som ledamot i Nämnden för omsorg och stöd . 

Mvh 

Mats Sahlin (SD) 



Tillsättningar av uppdrag 

Vi önskar från Sverigedemokraterna tillsätta följande uppdrag, i enlighet med de avsägelser som sker: 

Nämnden för omsorg och stöd 

Ny ordinarie ledamot: Stefan Pivre 

Ny ersättare: Mimmi Heinegren 

Familje och utbildningsnämnden 

Ny ordinarie ledamot: Birgitta Markevärn 

Ny ersättare: Mimmi Heinegren 

Nämnden för idrott, kultur och fritid 

Ny ordinarie ledamot: Mats Sahlin 

Ny ersättare: Rose-Marie Broman 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ny ersättare: Oscar Byberg 

Patrik Ohlsson (SD), gruppledare 

\ i;t~t_ {2/;J__ 
/1()3()0 
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Motion 

EngelholmsPartiet == Människan i Fokus • 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNS1YRELSEN 

2019 -03- o 5 

UTBYGGNAD AV NYBROLEDEN LÄNGS RÖNNEÅ, E III 
Dnr ... .... .. .... . 

........ .. ., .. . ., .... e.,.,uw.,.~o~ 

Redan i "Förstudie Rönneå" från 2010, punkt 4- Vandringsleder och promenadstråk
visionäras möjligheten att anlägga en ä-promenad från Pyttebron till Klitterhus. 

Etapp l och Il av denna utfördes 2013-
2017. EngelholmsPartiet föreslår 
härmed att utredning och 
planläggning för etapp III påbörjas 
2019 för färdigställande innan 
mandatperiodens slut i december 
2022. 

Synergieffekter med anläggandet av 
gång- och cykelbron mellan 
Hembygdsparken och Nybroskogen i 
projekt 90155, beslutad av KF i 
november 2017 Dnr. 2017/265, och 
medborgarförslaget från Johan Brinck 

t 

om Ränneholm Dnr. 2017/832, skulle kunna uppnås. 

Q 

• 

Sammantaget är åtgärderna till gagn för såväl folkhälsan som besöksnäringen och 
koordinerar väl med gällande översiktsplan och andra projekt inom kommunen. 

EngelholmsPartiet yrkar att 

• 

• Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda och 
verkstäHa utbyggnad av Nybroleden etapp 111 enligt ovanstående förslag. 

• Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Kommunstyrelsen att samordna föreslagna 
och beslutade åtgärder så att kostnadseffektivitet uppnås samt återkommer med 
förslag till beslut om motionens intentioner. 

Ängelholm 19 februari 2019 



Motion Tiggeriförbud 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2019 -03- 1 3 

Dnr ............................... . 

Sverigedemokraterna anser att det är ohållbart att utsatta medborgare från andra länder i 
EU försörjer sig genom att tigga på gatorna i Sverige. Till stor del kommer migranterna från 
länder vars regeringar i åratal fått betydande summor i EU-bidrag för att förbättra deras 
situation. Trots detta har inga märkbara resultat uppnåtts. Fortfarande lever tusentals 
tiggare i misär och utsatthet i Sverige medan hemländerna fortsätter att ignorera 
fattigdomsproblematiken. Det bästa hade varit ett nationellt förbud, men det verkar inte 
sannolikt i närtid med tanke den liberalt stödda vänsterregering som styr Sverige. Det näst 
bästa alternativet, och likaså gångbart, menar vi då är att kommunerna går före och tar tag 
i detta på egen hand. 

På senare tid har flera polisinsatser riktats mot allvarlig kriminalitet med inslag av 
människohandel kopplat till tiggeriet. Vi Sverigedemokrater ser allvarligt på att vi 
upprätthåller nöden, kriminaliteten och de beroendeförhållanden som finns kopplade till 
tiggeri, genom underlåtenhet att i regelverk markera avståndstagande från denna 
verksamhet. 

Efter att Högsta förvaltningsdomstolen den 17 dec 2018, efter en lång och utdragen 
process, beslutade att Vellinge kommuns lokala tiggeriförbud får införas och är i enlighet 
med svensk lag, finns inte längre några hinder för att gå vidare i frågan heller i Ängelholms 
kommun. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi att Kommunfullmäktige uppdrar åt 
Kommunstyrelsen 

-Att ändra Ängelholms kommuns lokala ordningsföreskrifter, så att ett förbud införs 

mot passiv insamling av pengar (d.v.s tiggeri) på särskilda platser i kommunen, i 

enlighet med hur ordningsföreskrifterna redan ändrats för att motverka tiggeri i 

kommuner som t.ex. Vellinge och Staffanstorp. 

För Sverigedemokraterna i Ängelholm 190312 

Patrik Ohlsson Johan Wifralius 



Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 180824-MEF-YV24

Inskickat 2018-08-24 12:53

Dina uppgifter
Förnamn Sune Lennart Ingemar

Efternamn Rönn

Adress Abborrgränd 29

Postnummer 262 41

Ort Ängelholm

E-post sune.ronn@telia.com

Telefon 0431-18468

Förslag

Rubrik på förslaget Skörpabäcken

Förslag och motivering Enligt bifogad fil

Bifoga fil till förslaget Skörpabäcken (002).docx

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se Sida 1 av 1  
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Ängelholms kommun

Berörda tjänstepersoner och politiker röda, blå, gröna, gredelina

Skörpabäcken  - Skörpabäckens dalgång

Ängelholms Sport- och FiskevårdsFörening, ÄSFF, har i många år haft tankar på att kunna förbättra 
Skörpabäcken till en produktiv bäck för fisk och fisklek.

Ett elfiske 2016 för att klargöra fiskbestånd/-arter i bäcken visade på att det fanns såväl stationär fisk 
som vandringsfisk(Sandkrypare, mört, öring m.fl.).

ÄSFF tog kontakt med Ängelholms kommun och Länsstyrelsen för att utreda möjligheterna att 
förbättra bäckens fiskens möjligheter och reproduktionsförmåga i bäcken. 

Länsstyrelsens utsände, Fredrik Lundblad, såg bäckens möjligheter och efter ett möte med 
Ängelholms kommun (Lars-Gunnar Ludvigsson, Hanna Hansén, Maria von Post), Fredrik Lundblad och 
ÄSFF (Sune Rönn och Magnus Johnsson) gavs klartecken för en första åtgärd delen Gåsahalsvägen-
Rönneå i form av utläggning av lekbotten för öring. Detta utfördes sommaren 2016 och önskemål är 
nu att kunna gå vidare med resterande del av bäcken.

Ett nytt möte med Ängelholms kommun tjänstepersoner (Marja Nordin, Hanna Hansén, Geraldine 
Thiere) den 6/4 -18 mynnade också ut i ett positivt bemötande och att man såg möjligheter till 
finansiering via diverse bidrag.

Som privatperson skulle jag vilja att Skörpabäckens dalgång blir mer tillgänglig genom anläggande av 
enklare stigar utefter bäcken och mellan Gös-/Sikgatan – Flyttfågelsgatan/Selma Lagerlöfs gata. 
Tycker området har för stort naturvärde för att bara ligga för fäfot.

Ser fram emot ett positivt bemötande och politiska beslut som kan föra projektet i mål.

Med vänlig hälsning 

ÄSFF

Sune Rönn

Sune.ronn@telia.com



Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 190203-MEF-AE15

Inskickat 2019-02-03 10:13

Dina uppgifter
Förnamn Sig-Britt Marianne

Efternamn Fransson

Adress Yrvädersstigen 104

Postnummer 262 42

Ort Ängelholm

E-post sigbrittfransson@hotmail.com

Telefon 0706434919

Mobil 0706434919

Förslag

Rubrik på förslaget Kallbadhus i Ängelholm.

Förslag och motivering

Ett kallbadhus i Ängelholm för alla medborgare en
herravdelning och en damavdelning med bastu och
tillgång till havet. Syfte att öka välmående för
kommuninvånarna. Studier
visar att de som badar året om håller sig bättre friska och
är nästan aldrig förkylda. Förslag att lägga ett kallbadhus
nere i havsbaden i Ängelholm.

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se Sida 1 av 1  
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Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 190216-MEF-OB05

Inskickat 2019-02-16 19:22

Dina uppgifter
Förnamn Angela Louise

Efternamn Strand

Adress Boarpsvägen 83

Postnummer 266 97

Ort Hjärnarp

E-post angela.strand83@gmail.con

Telefon 0708803703

Förslag

Rubrik på förslaget Padelhall utomhus

Förslag och motivering

Vore super om vi även kunde få till en padelhall nu när ni
bygger ny idrottshall i Hjärnarp. Utomhus eller inomhus
spelar ingen roll men är säker på att den kommer bli flitigt
använd.

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se Sida 1 av 1  
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ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

Ängelholms kommun 
Kundtjänst 

7019 -03- o 6 

Till 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2079 -03- o 6 

Angelholms kornmunonr 
.. 11 ....... 1111 

Medborgarförslag ~~~~~~~~ .. ~~ .... ~~.H.au ••• "•••.••e" 

l 262 80 ÄNGELHOLM 

lLS-ign_· --------~------
Medborgarförslag 
Från: 

Namn: pörgen Larsson 

Gatuadress: jOxelvägan 5 A 

Postnummer och ort:~6652 Vajbystrand 

Telefon: ~708726337 

E -postadress: ~o.larsson@hotmail.com 

F örslaget i korthet: 

Gör som i Danmark. Inför fri parkering ~timmar i centrum. Det skulle hjalpa handeln i centrum och göra staden 
bilvänligare. 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning sida 2): 

Stader i Danmark som infört fri parkering 3-4 timmar ar: Fredericia, Kalundborg, Thisted, Fredrikshavn, Viborg och Tönder 
Resultatet har blivit mycket positivt. 
Men det ar klart det skulle reta upp Miljöpartiet och holländska Q-park. 
Som det är nu i Ängelholm har ni 30 minuter fri parkering i centrum på några platser. Det räcker till att parkera, gå till 
glasskiosken, äta glassen, sen ar det dags att gå tillbaka och flytta bilen. 



Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning): 

Jag godkänner att Ängelholms kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnar, i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medveten om att det förslag jag lämnar in kommer att 
publiceras på Ängelholms kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn, i samband med att protokoll och 
kallelser görs tillgängliga via www.engelholm.se. 

Ort och 
datum: 

lÄngeihoim 24/2 2019 

Underskrift: --={§?-,"-='l.>c::....;__.:..;~~=----=--cia~---\.L-~--=--,....--------------

l Skrlv ut formulär l 



Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 190308-MEF-MK39

Inskickat 2019-03-08 13:47

Dina uppgifter
Förnamn Bo Thomas

Efternamn Wallin

Adress Sockerbruksgatan 12 B Lgh 1002

Postnummer 262 64

Ort Ängelholm

E-post thomas@putni.se

Telefon 070-6449660

Mobil 070-6449660

Förslag

Rubrik på förslaget Gör Kronoskogen till naturreservat!

Förslag och motivering

Kronoskogen i Ängelholm utnyttjas dagligen av många
människor - barn, ungdomar och vuxna - för promenader,
motion, friluftsliv och rekreation. Skolor och förskolor
använder den för undervisning, exkursioner och tävlingar.
Skogarna fungerar som en lunga för Ängelholm

I skogen finns höga naturvärden i form av mer än 100-årig
skog, ett rikt fågel- och insektsliv liksom skyddsvärda
växter. Men skogen sköts idag på ett sätt som gör att flora
och fauna utarmas och som gör att områdena mellan de
markerade stigarna på många ställen är otillgängliga. 

Kalhyggesbruk med granplanteringar är inte heller ett bra
sätt att få en skog med stor motståndskraft mot stormar.
Ett hyggesfritt skogsbruk skulle göra skogen mer
stormtålig. Det skulle även ge en vackrare skog, bättre
naturskydd, mindre klimatpåverkan och ett ekonomiskt
utbyte jämförbart med kalhyggen.

För att området ska förbli bevarat bör man inte börja
nagga det i kanterna med markexploatering av vägar,
bostäder eller liknande. Nedre delen av strandskogen är
idag naturreservat och hela området bör ges detta skydd.

Mitt förslag: 
- gör Kronoskogen till ett kommunalt naturreservat med en
skötselplan som tar sikte på ökad biologisk mångfald,
god tillgänglighet för kommunens invånare och som ställer
höga krav på entreprenörer mfl som ska förvalta skogen.

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se Sida 1 av 1  
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Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 190312-MEF-GW61

Inskickat 2019-03-12 16:14

Dina uppgifter
Förnamn Mona Anneli

Efternamn Bernhardsson

Adress Sven Brocks Gata 8 A Lgh 1401

Postnummer 262 64

Ort Ängelholm

E-post solar67@hotmail.com

Telefon 0761-996899

Förslag

Rubrik på förslaget Hundrastplats

Förslag och motivering

Eftersom Ängelholm är en väldigt hund tät stad, med
mycket friluftsliv föreslår jag att kommunen upprättar
ytterligare ett inhägnat område för hundar och hundägare
att träffas på. I synnerhet finns ett stort behov sedan
hägnet vid Scan tomten ej längre finns. Vet att många
hundägande skattebetalare efterlyser möjligheter att rasta
hunden säkert och under kontroll. Kronoskogen borde
vara en bra plats, då den är lätt att nå till fots för många
Ängelholms bor, dessutom är det en plats där man inte
upplever hundskall som en stor störning.

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se Sida 1 av 1  
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2018/89

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Ansvarig titel
Helena Bühler
0431- 46 94 01
helena.buhler@engelholm.se Välfärdsnämnd

 

Ej verkställda beslut per den 30 juni 2018

Ärendebeskrivning
Redovisning av ej verkställda beslut inom Verksamhetsområde Funktionsstöd ska göras till 
välfärdsnämnden varje kvartal.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterad den 10 augusti 2018.
Redovisning av ej verkställda beslut per den 30 juni 2018.

Förslag till beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut per den 30 juni 2018.

att sända beslutet till Kommunfullmäktige för information.

_____

Christer Kratz Helena Buhler
Chef huvuduppdrag Verksamhetsutvecklare

Beslutet expedieras till:
Gunilla Schönbeck, verksamhetschef 
Helena Buhler



Diarie nr Verksamhet Rapportering 
avser ‐ kvartal

Datum för 
gynnande 
beslut 

Datum för 
avbrott i 

verkställighet 
‐ längre än 3 

mån

Datum för 
verkställighet 
om rapport 
avser tidigare 
rapporterad 
ej verkställt 

beslut

Ärende som 
avslutas utan 
att verkställas 
‐ datum och 

orsak

Typ av insats enligt LSS/bistånd 
enligt SoL som beslutet avser 

Orsak ‐ Övriga upplysningar i ärendet

89 Verks.område funktionsstöd 1 2014‐01‐29 Kontaktperson enl 9:4 LSS Träff m. tilltänkt k‐pers 180618, men br. vill skjuta upp träffen 
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017‐03‐13 Daglig sysselsättning enl SoL Info från brukaren 180418, ej intresserad av insatsen
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017‐06‐20 Daglig sysselsättning enl SoL Brukaren avvaktat med starten, meddelar 180701‐vill börja
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017‐07‐29 Kontaktperson enl 9:4 LSS Tackat nej till erbjudna k‐pers 180525,180529 och 180703
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017‐10‐12 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat nej till erbjudanden 180123 och 180418
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017‐10‐18 Korttidsvistelse 9:6 LSS (stödfam) Resursbrist, saknar lämplig s‐fam., träff med s‐fam. 180810
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017‐10‐25 Ledsagarservice enl 9:3 LSS Resursbrist, saknar lämplig ledsagare
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017‐12‐11 Ledsagarservice enl 9:3 LSS Erbjudande om leds. 180629, avvaktar m. träff efter sommaren
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017‐12‐20 Ledsagarservice enl 9:3 LSS Resursbrist, saknar lämplig ledsagare
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018‐01‐09 Ledsagarservice enl 9:3 LSS Resursbrist, saknar lämplig ledsagare
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018‐01‐31 Kontaktperson enl 9:4 LSS Träff m. tilltänkt k‐pers bokad 180723 
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018‐01‐31 Bostad med särskild service 9:9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018‐02‐01 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat nej till erbjudande om lägenhet 180521
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018‐02‐14 Bostad med särskild service 9:9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018‐03‐07 Daglig verksamhet 9:10 LSS Planeringsmöte 180508, söker efter dagl.v enl br. Önskemål
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018‐03‐21 Korttidstillsyn 9:7 LSS Planeringsmöten avbokats av god man 180423 och 180514
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018‐03‐26 Korttidstillsyn 9:7 LSS Planeringsmöte 180426, påbörjas i augusti enl önskemål
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018‐03‐27 Korttidsvistelse 9:6 LSS  Planeringsmöte 180521, påbörjas 180715 enl ösnkemål
89 Verks.område funktionsstöd 1 2016‐08‐31 2018‐04‐01 Kontaktperson enl 9:4 LSS
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017‐11‐12 2018‐04‐18 Ledsagarservice enl 9:3 LSS
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017‐12‐13 2018‐05‐08 Kontaktperson enl 9:4 LSS
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017‐12‐18 2018‐06‐25 Ledsagarservice enl 9:3 LSS
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017‐06‐16 2018‐06‐30 Ledsagarservice enl 9:3 LSS Beslutet om insatsen tidsbegränsat t.o.m. 180630
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017‐0508 Daglig verksamhet 9:10 LSS Den enskilde har erbjudits plats på dagl.v, men valt att avvakta



Diarie nr Verksamhet Rapportering
avser - kvartal

Datum för
gynnande

beslut

Datum för
avbrott i

verkställighet
- längre än 3

mån

89 Verks.område funktionsstöd 1 2014-01-29
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017-03-13
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017-06-20
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017-07-29
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017-10-12
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017-10-18
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017-10-25
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017-12-11
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017-12-20
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018-01-09
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018-01-31
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018-01-31
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018-02-01
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018-02-14
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018-03-07
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018-03-21
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018-03-26
89 Verks.område funktionsstöd 1 2018-03-27
89 Verks.område funktionsstöd 1 2016-08-31
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017-11-12
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017-12-13
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017-12-18
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017-06-16
89 Verks.område funktionsstöd 1 2017-0508



Datum för
verkställighet

om rapport
avser tidigare
rapporterad ej

verkställt
beslut

Ärende som
avslutas utan
att verkställas
- datum och

orsak

Typ av insats enligt LSS/bistånd
enligt SoL som beslutet avser

Kontaktperson enl 9:4 LSS
Daglig sysselsättning enl SoL
Daglig sysselsättning enl SoL
Kontaktperson enl 9:4 LSS
Bostad med särskild service 9:9 LSS
Korttidsvistelse 9:6 LSS (stödfam)
Ledsagarservice enl 9:3 LSS
Ledsagarservice enl 9:3 LSS
Ledsagarservice enl 9:3 LSS
Ledsagarservice enl 9:3 LSS
Kontaktperson enl 9:4 LSS
Bostad med särskild service 9:9 LSS
Bostad med särskild service 9:9 LSS
Bostad med särskild service 9:9 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS
Korttidstillsyn 9:7 LSS
Korttidstillsyn 9:7 LSS
Korttidsvistelse 9:6 LSS 

2018-04-01 Kontaktperson enl 9:4 LSS
2018-04-18 Ledsagarservice enl 9:3 LSS
2018-05-08 Kontaktperson enl 9:4 LSS
2018-06-25 Ledsagarservice enl 9:3 LSS

2018-06-30 Ledsagarservice enl 9:3 LSS
Daglig verksamhet 9:10 LSS



Orsak - Övriga upplysningar i ärendet

Träff m. tilltänkt k-pers 180618, men br. vill skjuta upp träffen 
Info från brukaren 180418, ej intresserad av insatsen
Brukaren avvaktat med starten, meddelar 180701-vill börja
Tackat nej till erbjudna k-pers 180525,180529 och 180703
Tackat nej till erbjudanden 180123 och 180418
Resursbrist, saknar lämplig s-fam., träff med s-fam. 180810
Resursbrist, saknar lämplig ledsagare
Erbjudande om leds. 180629, avvaktar m. träff efter sommaren
Resursbrist, saknar lämplig ledsagare
Resursbrist, saknar lämplig ledsagare
Träff m. tilltänkt k-pers bokad 180723 
Resursbrist, saknar ledig bostad
Tackat nej till erbjudande om lägenhet 180521
Resursbrist, saknar ledig bostad
Planeringsmöte 180508, söker efter dagl.v enl br. Önskemål
Planeringsmöten avbokats av god man 180423 och 180514
Planeringsmöte 180426, påbörjas i augusti enl önskemål
Planeringsmöte 180521, påbörjas 180715 enl ösnkemål

Beslutet om insatsen tidsbegränsat t.o.m. 180630
Den enskilde har erbjudits plats på dagl.v, men valt att avvakta



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-01

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 318                  Dnr   VFN 2018/89

Ej verkställda beslut 2018

Ärendebeskrivning
Redovisning av ej verkställda beslut inom Verksamhetsområde Funktionsstöd ska göras till 
välfärdsnämnden varje kvartal.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 31 oktober 2018.
Redovisning av ej verkställda beslut per den 30 september 2018.

Beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut per den 30 september 2018.

att sända beslutet till Kommunfullmäktige för information.

_____

Beslutet expedieras till:
Välfärdsnämnden



Diarie nr Verksamhet Rapportering 
avser - kvartal

Datum för 
gynnande 

beslut 

Datum för 
avbrott i 

verkställighet - 
längre än 3 

mån

Datum för 
verkställighet 

om rapport 
avser tidigare 
rapporterad ej 

verkställt 
beslut

Ärende som 
avslutas utan 
att verkställas 

- datum och 
orsak

Typ av insats enligt LSS/bistånd 
enligt SoL som beslutet avser 

Orsak - Övriga upplysningar i ärendet Kolumn1

89 Verks.område funktionsstöd 3 2014-01-29 Kontaktperson enl 9:4 LSS Träff m. tilltänkt k-pers 180618, 180821 k-pers tackar nej
89 Verks.område funktionsstöd 3 2017-05-08 Daglig verksamhet 9:10 LSS Brukaren erbjudits dagl.v,valt avvakta kontakt med gm 181017
89 Verks.område funktionsstöd 3 2017-06-20 Daglig sysselsättning enl SoL Startdatum förskjutits på brukarens begäran till 181029
89 Verks.område funktionsstöd 3 2017-07-29 Kontaktperson enl 9:4 LSS Tackat nej 180525,180529,180703. 180716  k-pers tillg.
89 Verks.område funktionsstöd 3 2017-10-12 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat nej 180123 och 180418. Tackat ja 180925
89 Verks.område funktionsstöd 3 2017-10-25 Ledsagarservice enl 9:3 LSS Resursbrist, saknar lämplig ledsagare
89 Verks.område funktionsstöd 3 2017-12-11 Ledsagarservice enl 9:3 LSS Erbj. leds. 180629, avvaktar, nej tack till erb. 180925
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-01-31 Bostad med särskild service 9:9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-02-01 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat nej till erbjuden plats 180423
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-02-14 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat ja till erbj. plats from. 181101
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-03-21 Korttidstillsyn 9:7 LSS Gm avbokat möten 180423,180514, sista kontaktförsök 180927
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-03-29 Daglig verksamhet 9:10 LSS Den enskilde tackat nej till samtliga erb. Sen 180423
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-04-05 Kontaktperson enl 9:4 LSS Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-04-05 Bostad med särskild service 9:9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad - beslut om förhandsbesked
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-04-25 Daglig verksamhet 9:10 LSS Planeringsmöte bokat 181102
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-04-30 Bostad med särskild service 9:9 LSS Nej tack till erjb. plats 180620
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-05-04 Bostad med särskild service 9:9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-05-09 Daglig sysselsättning enl SoL Svårt att hitta lämplig syssels. Insatsen påbörjas 181026
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-05-15 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott, enskildes begäran.Uppf. 180703,180829 om återgång
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-05-16 Daglig verksamhet 9:10 LSS Bokat möte 180904 avbokades av gm 180903. 
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-05-25 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat ja till erbj. plats 180914. Inflytt 181001
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-05-30 Daglig sysselsättning enl SoL Tackat nej till erbj. 180827, 180927
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-06-18 Daglig sysselsättning enl SoL Tidskrävande att hitta lämplig sysselsättning
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-06-18 Daglig sysselsättning enl SoL Tidskrävande att hitta lämplig sysselsättning
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-06-21 Ledsagarservice enl 9:3 LSS Möte m. tillt.leds. avbokades 180827, nej tack till leds. 181009
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-03-27 2018-07-15 Korttidsvistelse 9:6 LSS 
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-03-26 2018-08-06 Korttidstillsyn 9:7 LSS Vårdnadshavaren har velat avvakta med starten
89 Verks.område funktionsstöd 3 2017-10-18 2018-08-17 Korttidsvistelse 9:6 LSS 
89 Verks.område funktionsstöd 3 2017-03-13 2018-04-18 Daglig sysselsättning enl SoL Avslutades på den enskildes egen begäran
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-01-09 2018-07-20 Ledsagarservice enl 9:3 LSS Avslutades på den enskildes egen begäran
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-03-07 2018-07-02 Daglig verksamhet 9:10 LSS
89 Verks.område funktionsstöd 3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-22

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 122                  Dnr   VFN 2018/89

Ej verkställda beslut 2018

Ärendebeskrivning
Redovisning av ej verkställda beslut inom Verksamhetsområde Funktionsstöd ska göras till 
välfärdsnämnden varje kvartal.

Beslutsunderlag
Protokoll från välfärdsnämndens utskott den 1 november 2018, § 318
Tjänsteutlåtande daterad den 31 oktober 2018.
Redovisning av ej verkställda beslut per den 30 september 2018.

Verksamhetschef Gunilla Schönbeck redogör för ärendet. 

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut per den 30 september 2018, samt

att sända beslutet till Kommunfullmäktige för information.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Verksamhetsutvecklare Helena Buhler



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-28

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 355                  Dnr   KS 2018/39

Anmälan ej verkställda beslut Hälsa, andra kvartalet 2018

Ärendebeskrivning
Enligt socialtjänstlagen (SoL) redovisas varje kvartal icke verkställda beslut till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). Enligt lagstiftningen ska rapporten även delges 
kommunrevisorerna, vilket görs. Enligt socialtjänstlagen ska kommunfullmäktige delges en 
statistikrapport över de icke verkställda besluten. Nedan följer en sammanställning per det 
andra kvartalet 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Hälsa, daterat den 30 oktober 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten samt

att överlämna rapporten för kännedom till kommunfullmäktige.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige för kännedom



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 98                  Dnr   VFN 2018/89

Ej verkställda beslut 2018

Ärendebeskrivning
Redovisning av ej verkställda beslut inom Verksamhetsområde Funktionsstöd ska göras till 
välfärdsnämnden varje kvartal.

Beslutsunderlag
Protokoll från välfärdsnämndens utskott den 23 augusti 2018, § 247
Tjänsteutlåtande daterad den 10 augusti 2018
Redovisning av ej verkställda beslut per den 30 juni 2018

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut per den 30 juni 2018, samt

att sända beslutet till Kommunfullmäktige för information.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige/ för kännedom
Gunilla Schönbeck, verksamhetschef 
Helena Buhler, verksamhetsutvecklare
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