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KS § 154

Dnr. KS 2020/115, FUN 2019/234

Återrapport av uppdrag till Familje- och utbildningsnämnden att utreda vilka insatser som krävs för att lika
hög andel av pojkarna ska gå ur grundskolan med
godkända betyg som andelen flickor
Ärendebeskrivning
Skolan skall erbjuda alla elever en likvärdig utbildning med hög kvalitet. En likvärdig
utbildning där huvudmannen dessutom arbetar för att möta upp och kompensera för
elevers olika förut-sättningar. Uppdraget att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning är
komplext och kräver ett ständigt pågående arbete och insatser av flera olika slag.
Skillnaderna i pojkars och flickors resultat är en tydlig utmaning i uppdraget kring den
likvärdiga skolan. Frågan har sedan flera år adresserats, debatterats och beforskats på
nationell nivå, vilket belyser utmaningens omfattning och allvar. Även Ängelholms
kommun visar på en tydlig obalans mellan pojkars och flickors resultat i grundskolan.
Med anledning av denna utmaning beslutade Kommunfullmäktige den 11 november 2019,
§ 200 att ge Familje- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda vilka insatser som krävs
för att lika stor andel pojkar som flickor skall nå godkända resultat i grundskolan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020.
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 5 juni 2020
Beslut från Familje- och utbildningsnämnden 28 maj 2020 § 62
Tjänsteutlåtande Lärande och Familj daterat den 14 maj 2020
Beslutsunderlag, ”Utredning kring nuläge och förutsättningar framöver för en likvärdig
utbildning kopplade till pojkars och flickors resultat”
Föredragande tjänstepersoner
Grundskoleutvecklare Frida Wirén och verksamhetschef Lärande och familj Fredrik
Thornberg föredrar ärendet.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att godkänna ”Utredning kring nuläge och förutsättning framöver för en likvärdig
utbildning kopplade till pojkars och flickors resultat” som svar på uppdraget.

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden
Lärande och Familj, chef Lars-Ola Olsson och verksamhetschef Fredrik Thornberg

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24

KSAU § 137

Dnr. KS 2020/115, FUN 2019/234

Återraport av uppdrag till Familje- och
utbildningsnämnden att utreda vilka insatser som krävs för
att lika hög andel av pojkarna ska gå ur grundskolan med
godkända betyg som andelen flickor
Ärendebeskrivning
Skolan skall erbjuda alla elever en likvärdig utbildning med hög kvalitet. En likvärdig
utbildning där huvudmannen dessutom arbetar för att möta upp och kompensera för
elevers olika förut-sättningar. Uppdraget att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning är
komplext och kräver ett ständigt pågående arbete och insatser av flera olika slag.
Skillnaderna i pojkars och flickors resultat är en tydlig utmaning i uppdraget kring den
likvärdiga skolan. Frågan har sedan flera år adresserats, debatterats och beforskats på
nationell nivå, vilket belyser utmaningens omfattning och allvar. Även Ängelholms
kommun visar på en tydlig obalans mellan pojkars och flickors resultat i grundskolan.
Med anledning av denna utmaning beslutade Kommunfullmäktige den 11 november 2019,
§ 200 att ge Familje- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda vilka insatser som krävs
för att lika stor andel pojkar som flickor skall nå godkända resultat i grundskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 5 juni 2020
Beslut från Familje- och utbildningsnämnden 28 maj 2020 § 62
Tjänsteutlåtande Lärande och Familj daterat den 14 maj 2020
Beslutsunderlag, ”Utredning kring nuläge och förutsättningar framöver för en likvärdig
utbildning kopplade till pojkars och flickors resultat”
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
Att godkänna ”Utredning kring nuläge och förutsättning framöver för en likvärdig
utbildning kopplade till pojkars och flickors resultat” som svar på uppdraget.
Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden
Lärande och Familj, chef Lars-Ola Olsson och verksamhetschef Fredrik Thornberg
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-05

Diarienummer
KS 2020/115
Ytterligare
diarienummer
FUN 2019/234

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

Kommunfullmäktige

Svar på uppdrag från kommunfullmäktige om att utreda insatser som krävs för att lika hög andel av pojkarna ska går
ur grundskolan med godkända betyg som flickorna
Ärendebeskrivning
Skolan skall erbjuda alla elever en likvärdig utbildning med hög kvalitet. En likvärdig utbildning
där huvudmannen dessutom arbetar för att möta upp och kompensera för elevers olika förutsättningar. Uppdraget att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning är komplext och kräver ett
ständigt pågående arbete och insatser av flera olika slag.
Skillnaderna i pojkars och flickors resultat är en tydlig utmaning i uppdraget kring den likvärdiga
skolan. Frågan har sedan flera år adresserats, debatterats och beforskats på nationell nivå, vilket
belyser utmaningens omfattning och allvar. Även Ängelholms kommun visar på en tydlig obalans
mellan pojkars och flickors resultat i grundskolan.
Med anledning av denna utmaning beslutade Kommunfullmäktige den 11 november 2019, § 200
att ge Familje- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda vilka insatser som krävs för att lika
stor andel pojkar som flickor skall nå godkända resultat i grundskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 5 juni 2020
Beslut från Familje- och utbildningsnämnden 28 maj 2020 § 62
Tjänsteutlåtande Lärande och Familj daterat den 14 maj 2020
Beslutsunderlag, ”Utredning kring nuläge och förutsättningar framöver för en likvärdig utbildning
kopplade till pojkars och flickors resultat”
Utredning
Familje- och utbildningsnämnden har den 28 maj 2020 § 62 fattat beslut att översända
”Utredning kring nuläge och förutsättning framöver för en likvärdig utbildning kopplade till pojkars och flickors resultat” till kommunfullmäktige som svar på uppdraget.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-05

Diarienummer
KS 2020/115
Ytterligare
diarienummer
FUN 2019/234

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
Att godkänna ”Utredning kring nuläge och förutsättning framöver för en likvärdig utbildning
kopplade till pojkars och flickors resultat” som svar på uppdraget.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Henrik Sandén
T.f. chef nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Familje- och utbildningsnämnden
Lärande och Familj, chef Lars-Ola Olsson och verksamhetschef Fredrik Thornberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2020-05-28

FUN § 62

Dnr. FUN 2019/234

Svar på uppdrag från KF att utreda vilka insatser som krävs
för att lika hög andel av pojkarna ska gå ur grundskolan
med godkända betyg som andelen flickor
Ärendebeskrivning
Skolan skall erbjuda alla elever en likvärdig utbildning med hög kvalitet. En likvärdig
utbildning där huvudmannen dessutom arbetar för att möta upp och kompensera för
elevers olika förutsättningar. Uppdraget att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning är
komplext och kräver ett ständigt pågående arbete och insatser av flera olika slag.
Skillnaderna i pojkars och flickors resultat är en tydlig utmaning i uppdraget kring den
likvärdiga skolan. Frågan har sedan flera år adresserats, debatterats och beforskats på
nationell nivå, vilket belyser utmaningens omfattning och allvar. Även Ängelholms
kommun visar på en tydlig obalans mellan pojkars och flickors resultat i grundskolan.
Med anledning av denna utmaning beslutades i KS 2019-11-11, § 200 att
kommunfullmäktige ger Familje- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda vilka
insatser som krävs för att lika stor andel pojkar som flickor skall nå godkända resultat i
grundskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 11 maj 2020
Bifogad utredning
Beslut KS 2019-11-11 § 200
Föredragande tjänstepersoner
Verksamhetschef Fredrik Thornberg och grundskoleutvecklare Frida Wirén
Beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna uppdraget om vilka insatser som krävs för att lika hög andel av pojkarna ska
gå ur grundskolan med godkända betyg som andelen flickor.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämnden
2020-05-28

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Chef huvuduppdrag LoF, Lars-Ola Olsson
Verksamhetschef Fredrik Thornberg
Kvalitetsstrateg FHB
Grundskoleutvecklare FW

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-14

Diarienummer
FUN 2019/234
Ytterligare
diarienummer
Annat diarienummer

Kvalitetstrateg LOF
Fredrica Hass-Bergendorff
0431-87000
Fredrica.hass-bergendorff@engelholm.se

Familje- och utbildningsnämnden

Svar på uppdrag från Kommunfullmäktige att utreda vilka
insatser som krävs för att lika hög andel av pojkarna skall gå
ur grundskolan med godkända betyg som andelen flickor
Ärendebeskrivning
Skolan skall erbjuda alla elever en likvärdig utbildning med hög kvalitet. En likvärdig utbildning
där huvudmannen dessutom arbetar för att möta upp och kompensera för elevers olika förutsättningar. Uppdraget att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning är komplext och kräver ett ständigt pågående arbete och insatser av flera olika slag.
Skillnaderna i pojkars och flickors resultat är en tydlig utmaning i uppdraget kring den likvärdiga
skolan. Frågan har sedan flera år adresserats, debatterats och beforskats på nationell nivå, vilket
belyser utmaningens omfattning och allvar. Även Ängelholms kommun visar på en tydlig obalans
mellan pojkars och flickors resultat i grundskolan.
Med anledning av denna utmaning beslutades i KS 2019-11-11, § 200 att kommunfullmäktige ger
Familje- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda vilka insatser som krävs för att lika stor andel pojkar som flickor skall nå godkända resultat i grundskolan.
Bifogad Utredning skall ses som svar på detta uppdrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 11 maj 2020
Bifogad utredning
Beslut KS 2019-11-11 § 200
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-14

Diarienummer
FUN 2019/234
Ytterligare
diarienummer
Annat diarienummer

Utredning
Bifogad Utredning redogör för Ängelholms kommuns skolresultat, pågående satsningar och arbeten
samt slutsatser kring vad Familje- och utbildningsnämnden anser vara viktiga förutsättningar framöver för att nå målsättningen om att lika stor andel pojkar som flickor skall nå minst godkända resultat när de lämnar grundskolan. I denna tjänsteskrivelse görs endast en sammanfattande redovisning
av den bifogade utredningens arbetsgång och dess slutsatser.
Utredningen inleds med en kartläggning av Ängelholms skolors resultat vad gäller elever i åk 9.
De läsår som utredningen fokuserat på är lå 17/18 och lå 18/19.
Utredningen jämför sedan Ängelholms resultat med resultaten i de 4 jämförelsekommunerna, dvs
Falkenberg, Karlshamn, Lidköping och Piteå. Dessa kommuner har en liknande befolkningsstorlek
och befolkningssammansättning som Ängelholm, vilket anses innebära att de även står inför liknande utmaningar.
I nästa steg jämför utredningen Ängelholms resultat med resultaten i Riket som helhet.
Kartläggningen och dess jämförelser ger en tydlig bild av Ängelholms, jämförelsekommunernas och
Rikets utmaningar när det gäller att erbjuda en likvärdig undervisning och tillgängliga lärmiljöer.
Det är genom att säkerställa denna likvärdighet och tillgänglighet som det skapas förutsättningar för
både pojkar och flickors lärande och kunskapsutveckling.
Utredningen redogör även för de satsningar, projekt och förändrade arbetssätt som Skola, Barn- och
elevhälsa samt Individ- och familjeomsorg på olika sätt samarbetar kring redan idag. Med fortsatt
rätta förutsättningar framöver, möjliggörs och säkerställs ett systematiskt och kontinuerligt arbete
som gynnar likvärdigheten och utvecklandet av tillgängliga lärmiljöer. Allt med syftet att lika hög andel av pojkarna skall gå ur grundskolan med godkända betyg som andelen flickor.
Möjliga vägar framåt för att lika hög andel av pojkarna skall gå ur grundskolan med
godkända betyg som andelen flickor
Nedan beskrivs de tre områden som vi i relation till relevant forskning samt pågående och planerade
insatser, bedömer är väsentliga att rikta fokus mot för att nå framgång med alla våra elever.
•

Likvärdighet - Vi menar att en satsning mot en ökad barn- och elevhälsokompetens på såväl
central som lokal nivå, som ger större likvärdighet mellan skolområden, kan bidra till bättre
förutsättningar att möta elevers olika behov. Genom att tillsätta en projektledare, med ansvar
för KSU och kompetensutveckling av rektorer, personal inom barn- och elevhälsan och nyckelpersoner inom IFO, skapas dessutom möjlighet att utveckla och samordna kompetenser
utifrån behov.

•

Skolkulturer - Vi ser behov av att arbeta med att förändra kulturer och rådande normer på
kommunens skolor. Detta är ett långsiktigt arbete som kräver medvetenhet hos rektorer om
vilken kultur som råder på just deras förskola/skola. Förändringsarbetet behöver ske på flera
nivåer samtidigt och inom alla verksamheter som möter kommunens barn och elever.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-14

Diarienummer
FUN 2019/234
Ytterligare
diarienummer
Annat diarienummer

•

Undervisningskvalitet - Vi menar att arbetet med praktiknära undersökningar och utvecklingen av förskolors/skolors systematiska utvecklingsarbete behöver fortgå och utvecklas.
Vi ser behov av att organisera för att förstelärares kompetens kommer fler tillgodo och vid
behov jämna ut de skillnader som kan finnas mellan skolors tillgång till särskilt skickliga lärare..

Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar
Att godkänna uppdraget om vilka insatser som krävs för att lika hög andel av pojkarna ska gå ur
grundskolan med godkända betyg som andelen flickor.

Lars-Ola Olsson
Chef huvuduppdrag
Lärande och familj

Fredrik Thornberg
Verksamhetschef
Lärande och familj

Beslutet expedieras till:
Lars-Ola.Olsson@engelholm.se
Fredrik.Thornberg@engelholm.se
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Inledning
Utredningen redogör för Ängelholms kommuns skolresultat, pågående satsningar och arbeten
samt slutsatser kring vad Familje- och utbildningsnämnden anser vara viktiga förutsättningar
framöver för att nå målsättningen om att lika stor andel pojkar som flickor skall nå minst
godkända resultat när de lämnar grundskolan.
Utredningen har genomförts av sakkunniga representanter från flera av verksamhetsområdena
inom Lärande och familj. Följande har medverkat i arbetet: Frida Wirén grundskoleutvecklare,
Fredrica Hass-Bergendorff kvalitetstrateg, Malin Thorsén, verksamhetsutvecklare, Ann-Sofie
Damm, verksamhetsutvecklare

1.Nuläge
1.1 Kunskapsresultat Ängelholms kommun
1.1.1 Spridning

De fyra senaste årens resultat1 för åk 9 i Ängelholms kommun visar tydligt att flickor i större
utsträckning än pojkar får de högsta betygen A och B och att en högre andel pojkar än flickor får
’ej godkända’ betyg. Flickorna har genomgående högre betygspoäng än pojkarna i respektive
ämne. I princip motsvarar flickornas genomsnittliga betygsvärde (för alla ämnen) pojkarnas
högsta betygsvärde.
Andelen flickor med betyg A-E, alltså godkända betyg, ligger högre än pojkar i nästan alla ämnen
sett över de fyra senaste åren med få undantag. Ett sådant undantag är för Idrott och Hälsa samt
Moderna språk 2019, då högre andel pojkar har godkänt betyg, dock har flickorna högre
betygsvärde vilket innebär att flickorna i snitt får ett högre betyg än pojkar i dessa ämnen.
Matematik är det ämne eleverna generellt har störst svårigheter i och därmed låga betygsvärden i
relation till övriga ämnen oavsett kön.
1.1.2 Relation mellan Nationella provresultat och betyg

Liksom i övriga landet avviker betygen för Ängelholms elever i förhållande till provbetyg på
nationella proven i svenska, matematik och engelska. Generellt är det större andel pojkar än
flickor som får ett lägre betyg än resultatet på nationella proven. Omvänt är det större andel
flickor som får ett högre betyg än resultatet på nationella provet. 2019 var avvikelserna i
kommunen mellan pojkar och flickor förhållandevis låg. Jämfört med riket är Ängelholms
kommun förhållandevis återhållsamma med betygen i relation till nationella provresultat. Det ska
också sägas att skillnaden mellan skolor inom kommunen kan vara stor.
Svenska

1

Matematik

Engelska

Flickor

Lägre
9,2

Lika
72,9

Högre
17,9

Lägre
0,5

Lika
69,6

Högre
29,9

Lägre
13,1

Lika
77,5

Högre
9,4

Pojkar

11,9

73,9

14,2

1,7

74,1

24,3

25,2

68,6

6,2
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2

Tabell 1: Andelen (%) elever i Ängelholms kommun med lägre, lika eller högre betyg än nationella provresultatet (2019)

1.2 Gymnasiebehörighet

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen var 2019 den lägsta för kommunen på
tio år. 75,6 % av eleverna har lyckats uppnå kunskapskraven i alla ämnen 2019 vilket kan jämföras
med 83 % 2018. Vi ser fortsatt en skillnad mellan pojkars och flickors resultat om än något
mindre 2019 än 2018 sett till hela kommunen.
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Diagram 1:Andel (%) flickor och pojkar i åk 9 som
uppnått kunskapskraven i alla ämnen (2019)

Diagram 2:Andel (%) elever i åk 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen (2018)

Andelen elever som saknar gymnasiebehörighet var 2019 den högsta för kommunen på tio år.
17,5 % av eleverna saknar behörighet för att komma in på yrkesprogram på gymnasiet. Såväl
pojkar som flickor har en högre andel som saknar gymnasiebehörighet än tidigare år. För att
komma in på ett högskoleförberedande program är kraven högre vilket medför att det är ännu
större andel som inte kommer in på dessa program. I diagrammet nedan till höger visas
fördelningen för det estetiska programmet som är det högskoleförberedande program med lägst
antagningskrav.
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Diagram 4: Andel (%) behöriga elever till högskoleförberedande program (estetiskt)

1.3 Relation till jämförelsekommuner och Riket
Tre jämförelsepunkter har valts ut för att jämföra Ängelholms kommun, jämförelsekommuner
och Riket. De valda värdena är ’andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen’, ’andel behöriga
till yrkesprogram’ samt ’genomsnittligt meritvärde’. I relation till Riket ligger flickorna i
Ängelholms kommun något högre på de tre valda jämförelsepunkterna, medan pojkarna ligger
marginellt högre på ’andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen’ men något lägre på övriga
två jämförelsepunkter. Det innebär att vi som kommun har större skillnad i resultat mellan könen
än man har i riket.

Flickor
Andel (%) som
uppnått
kunskapskraven
i alla ämnen

Andel (%)
Behörig till
yrkesprogram

Pojkar
Genomsnittligt
meritvärde (17
ämne)

Andel (%) som
uppnått
kunskapskraven
i alla ämnen

Andel (%)
Behörig till
yrkesprogram

Genomsnittligt
meritvärde (17
ämne)

Ängelholm

80,1

88,1

240,6

71,6

77,8

207,1

Falkenberg

78,5

82,2

239,2

62,6

71,9

195,5

Karlshamn
Lidköping

64,9
84,1

77,9
89,5

220,3
249,2

59,7
75,6

72,6
86,3

193,3
206,9

Piteå

88,3

93,0

247,0

83,9

91,7

216

Riket

76,6

84,3

238,5

70,4

80,9

211,5

Tabell 2:Jämförelse av Ängelholms resultat med riket och våra jämförelsekommuner

Ser vi till jämförelsekommunerna ligger Ängelholm i mitten på i princip alla jämförda värden. Vi
har i denna jämförelse, tillsammans med Falkenberg, den största skillnaden mellan pojkar och
flickor avseende ’andel behöriga till yrkesprogram’ (10,3 procentenheter). Piteå har en relativt
liten skillnad i andel som nått kunskapskraven i alla ämnen och en likvärdig andel behöriga till
yrkesprogram mellan könen. Trots det är skillnaden i meritvärde mellan könen likvärdig mellan
Ängelholm och Piteå, vilket indikerar att pojkarna, även i Piteå, i lägre utsträckning än flickor får
de högsta betygsstegen. Värt att notera är också att vårt meritvärde för pojkar är något högre än
Lidköpings men vi har en betydligt lägre andel som är behöriga till yrkesprogram, vilket är en
indikation på att spridning inom gruppen pojkar är stor i Ängelholms kommun.
1.4 Enkätunderlag Ängelholms kommun
1.4.1 Kvalitetsenkäter

I kommunens årliga kvalitetsenkäter ställs frågor om bl.a. trivsel, delaktighet och nyfikenhet.
Efter en genomgång av 2019 års resultat för åk 9 kan vi inte se några markanta skillnader mellan
pojkars och flickors svar. C:a 90 % av både flickor och pojkar svarar att de trivs i skolan. Drygt
hälften av eleverna oavsett kön anser att lärarna tar hänsyn till deras åsikter. Gällande om
undervisningen väcker elevernas nyfikenhet svarar knappt hälften av eleverna att den gör det, här
är det något fler flickor som svarar positivt på frågan. På kommunnivå går det alltså inte att utläsa
några tydliga skillnader mellan pojkar och flickors svar. Däremot kan man på enstaka skolor se
något tydligare skillnader, vilket kan synliggöras med frågan om man upplever att lärarna förklarar
vad man ska lära sig så att man förstår. Vi kan här se tydliga skillnader mellan flickors och pojkars
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svar på tre skolor. På två skolor ger större andel flickor positiva svar medan på en av skolorna är
pojkarna mest positiva. På kommunnivå är dock skillnaden mellan könen försumbar.

1.4.2 Hälsoenkäter

Resultaten för 2019 och 2020 av hälsoenkäten som genomförs i åk 4, 7 och åk 2 på gymnasiet ger
en relevant indikation på hur eleverna mår. Generellt kan man säga att resultaten för åk 4 visar på
sämre resultat för pojkarna än de gör i de högre åldrarna (åk 7 och gy). Ju äldre de blir ju större
andel av pojkarna i förhållande till flickorna svarar positivt på enkätfrågor rörande skoltillvaron.
I åk 4 finns en tendens att pojkarna mår något sämre och upplever att de är mer utsatta i skolan
än flickorna. I åk 7 och på gymnasiet ser vi dock det motsatta förhållandet. Detsamma gäller för
trivsel i skolan samt upplevelsen att man får det stöd man behöver i skolarbetet. Pojkarna har
genomgående en högre andel som upplever att de alltid har arbetsro och kan koncentrera sig på
lektionerna.
Trivsel och
trygghet
Arbetsro och
koncentration
Stöd i
skolarbetet
Utsatta av
skolkamrater
Matvanor

Fysisk aktivitet/
skärmtid

Åk 4
Flickor trivs i större utsträckning än pojkar i
skolan. Trygghet likvärdigt mellan könen
Andelen pojkar som upplever att de alltid har
arbetsro och kan koncentrera sig på lektionerna
är högre än flickornas
Ca 5 % av pojkarna anser att de sällan eller
aldrig får den hjälp de behöver i skolarbetet –
att jämföra med ~3% flickor.
Högre andel pojkar som blivit retade i skolan
~22-24 % (flickor~15%)
Högre andel pojkar än flickor som äter frukost
och middag varje dag men lägre andel som äter
lunch.
Pojkar har högre andel som har hög fysisk
aktivitet men de har också mer skärmtid.

Psykisk hälsa

Något högre andel pojkar som uppger att de
mår dåligt/mkt dåligt.

Psykisk hälsa

Marginellt större andel pojkar än flickor som
känner sig ledsna/nedstämda

Åk 7
Pojkar trivs i större utsträckning än flickor i
skolan. Större andel pojkar som alltid känner sig
trygga i skolan
Andelen pojkar som upplever att de alltid har
arbetsro och kan koncentrera sig på lektionerna
är högre än flickornas
Likvärdiga resultat mellan könen – större andel
pojkar anser dock att de alltid får det stöd de
behöver.
Högre andel flickor som blivit illa behandlade
~14 %, (pojkar 8-10%)
Högra andel pojkar än flickor som äter frukost,
lunch och middag varje dag.
Pojkar har högre andel som har hög fysisk
aktivitet. Skärmtid likvärdigt mellan könen
förutom på helgen då högre andel pojkar har
mer än 4 h/dag skärmtid
Något högre andel flickor som uppger att de
mår dåligt/mkt dåligt.

Större andel flickor än pojkar som känner sig
ledsna/nedstämda
Psykisk hälsa
Pojkar generellt sett mer nöjda med sig själva
och sin kropp.
Tabell 3:sammanställning över resultaten (2019-2020) i Hälsoenkätens olika fokusområden

2. Forskningsläge kring pojkars sämre skolresultat
Orsakerna till pojkars sämre skolresultat är flera och sammanflätade och problematiken lyfts, som
tidigare påpekats i denna utredning, både nationellt och lokalt och forskning bedrivs utifrån flera
olika perspektiv.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) är också tydligt involverade i frågan och tog 2019 fram
ett material kallat ”Se, förstå och förändra – Att motverka könsskillnader i skolresultat”.
Materialet har en bred grund i ett flertal källor och referenser, där forskning, intervjuer och
litteraturstudier ger en samlad bild över kunskapsläget i frågan om könsskillnader i skolresultaten.
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En av de angivna referenserna i SKR:s material är Fredrik Zimmerman. Zimmerman, doktorand i
barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet, lyfter fram flera
aspekter som är av betydelse. Aspekter som är kopplade till de normer och värderingar som
eleverna möter i undervisningen i skolan. Zimmerman menar vidare att ett aktivt arbete med
normer och värderingar skulle gynna pojkars studier, samtidigt som dessa förändrade normer
även skulle gynna flickorna. Nedan återfinns sammanfattande exempel på de resonemang och
slutsatser som Zimmerman fokuserat på i sin avhandling kring könsskillnader i skolresultaten.
Zimmerman har följt två klasser i årskurs nio – gjort intervjuer med samtliga elever och följt dem
på raster och lektioner. Klasserna är på en skola med en ”pluggkultur”. Resultatet i avhandlingen
visar att det finns normer och kulturer som går att förändra genom ökad kompetens kring de
faktorer som påverkar studieresultaten. Utifrån såväl Zimmermans avhandling som SKR:s
samlade material kan ett flertal faktorer ses som primära.
2.1 Normer och kulturer
Att bli omtyckt - Forskningen visar att pojkars vilja att bli omtyckta till stor del styr
deras handlingar och att flera av de ideal som finns för pojkar missgynnar deras
studier och prestationer i skolan.
Aktiviteter i hemmet - Gällande vad som påverkar barns resultat i skolan fann man
att vissa aktiviteter i hemmet hade ett samband med hur väl de lyckades i skolan.
Dessa aktiviteter handlade ofta om hur ofta man läser i hemmet, hur ofta man går till
biblioteket, leker med siffror, sjunger, gör ramsor, rimmar. Pojkar som växer upp i
dessa hem med dessa aktiviteter klarade sig generellt bättre i skolan än pojkar som
inte hade detta i sin hemmiljö. Dessa aktiviteter utförs oftare med flickor än pojkar.
Empatisk förmåga - Det är av yttersta vikt att vuxna förväntar sig att pojkar kan- och
ska utveckla sin empatiska förmåga. Skolkulturer går att påverka och förändra och att
arbeta med kulturer som stödjer och främjar pojkars empatiska förmåga, motverkar
samtidigt de mer traditionella könsrollerna som ofta får en negativ påverkan på
pojkars resultat i skolan.
Pluggkultur - Det som bidrar till en dominerande pluggkultur bland pojkar är
vuxennärvaron. Både flickor och pojkar menar att frånvaron av kränkningar är
beroende av hög vuxennärvaro på skolan.
Språkutveckling - Det som påverkar pojkars språkutveckling mest är hur vuxna
brister i att utveckla pojkars språkliga förmåga. Aktiviteter som gynnar den språkliga
utvecklingen görs i högre grad med flickor än med pojkar, lärare bör därför reflektera
hur de kommunicerar med pojkar och vilka aktiviteter de utför kring den språkliga
förmågan.
Synsätt på skolor och studieteknik - Synsättet som dominerar på framgångsrika
skolor är att man ska studera ambitiöst. Man är inte duktig, man blir duktig.
Pojkar blir mer mottagliga för instruktioner från lärare, som tydligt kommunicerar att
man som elev kan förändras och utvecklas genom ansträngning. Pojkar behöver
oftare tätare samtal kring studieteknik från lärare.
Vissa pojkar som behöver stöd ber inte om det. Lärare måste vara uppmärksamma
på det och skolor behöver bygga upp strukturer för att fånga upp dessa pojkar.
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Aktivitet och träning - Träning har visat sig öka koncentrationsförmågan, så daglig
idrott i skolan är något som skulle kunna gynna pojkarna.
Mognad - Pojkars senare mognad innebär att de är i större behov av stöd och
styrning under inlärning och missgynnas av undervisning där de får ta för mycket
eget ansvar utan stöd.
Mentorns betydelse - Forskning visar att elever som varje vecka har ett individuellt
samtal med sin mentor om hur studierna går, bidrar till den sociala styrning som
pojkar ofta behöver, och som gynnar studierna.
Bedömningsformernas betydelse - Bedömningsformer inom skolverksamheten sker
oftare på flickors villkor och missgynnar pojkar.

2.2 Metoder och arbetssätt
Lärartäthet mm - Hög lärartäthet och läxhjälp kan göra skillnad, inte minst för de elever som inte
har möjlighet att få hjälp hemma.
HUR redovisa/synliggöra sina kunskaper - Möjligheten att få redovisa sina kunskaper muntligen
har betydelse. Det behövs en flexibilitet i återrapporteringen av kunskaper för att bättre
tydliggöra kunskapsnivån. Detta behövs framförallt för att mer gynna pojkarnas möjligheter.
Faktorer kopplade till skolresultat - En elevs skolresultat avgörs ofta inte av
intelligens utan av förmåga till självdisciplin. Det gäller därför att inte enbart fokusera
på att utveckla kognitiva förmågor för att lyckas i skolan, utan att också utveckla
karaktärsförmågor som självdisciplin.
Vuxennärvaro - En hög vuxennärvaro, tydliga uppgifter och en ständigt pågående
diskussion om studieteknik hjälper pojkarna.
Lärarens agerande - Lärares agerande bidrar ibland till ett reproducerande av
skojretandet och kan då medföra en förstärkning av idealet att pojkar ska vara tuffa
och tåliga. En nolltolerans mot allt skojretande i klassrummet kan medföra positiva
effekter, exempelvis att pojkar lyssnar mer på läraren.

3. Pågående och planerade insatser för ökad likvärdighet i
Ängelholms skolor
Inom kommunen pågår i dagsläget ett flertal insatser för att öka elevers kunskapsutveckling.
Dessa insatser är riktade mot alla kommunens barn och elever men kan i många fall bidra till att
minska skillnader mellan pojkars och flickors resultat. Nedan presenteras de viktigaste pågående
och planerade insatserna.
3.1 Forsknings- och utvecklingsenheten (FoU)
Syftet med FoU-enheten i Ängelholms kommun är att bidra till en undersökande utvecklingskultur på alla nivåer
i utbildningssystemet; för barn och ungdomar såväl som lärare, skolledare, förvaltning och politiker. En
undersökande kultur producerar kunskap genom att utgå från lokala utvecklingsområden för systematiska
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undersökningar i egen praktik. Undersökningar relateras till forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap. Det
långsiktiga målet är att förbättra undervisning som tydligt ska visa sig i barn och ungdomars lärande, utveckling
och välbefinnande (Huvuduppdragschef, våren 2015).
Som framgår av ovanstående syfte arbetar FoU med förskolor och skolor som behöver stöd i sin
utvecklingsorganisation. Målet är att förfina undervisning för att bättre kunna möta alla barn och
elever och skapa en lärmiljö som är tillgänglig för alla. I det arbetet möter FoU i första hand
skolledare och lärare för att problematisera och reflektera över nuvarande undervisning och
djupdyka i densamma för att förändra och förfina till förmån för barn och elevers
kunskapsutveckling. Det är ett långsiktigt arbete som till stor del handlar om att skapa strukturer
för ett systematiskt och hållbart utvecklingsarbete med utgångspunkt i ett undersökande
arbetssätt. Sedan 2017 har FoU haft särskilt riktade uppdrag som på olika sätt berör insatser för
en likvärdig utbildning inom kommunen. På ett övergripande plan har samtliga insatser ett syfte
om ökad likvärdighet och har avgränsats till två inriktningar: språkutveckling samt barn- och
elevhälsokompetens. För detta ändamål planerar verksamhetscheferna att fokusera på tillgängliga
lärmiljöer, utvalda specialpedagoger som nyckelpersoner och kommunens förstelärare. En
likvärdig utbildning är också ett led i att säkerställa insatserna för att både pojkar och flickor ges
optimala förutsättningar och differentierat stöd i sin kunskapsutveckling samtidigt som de ingår i
lärmiljöer som stärker deras välbefinnande.
3.2 Språk-, läs- och skrivsatsning (SLS)
Den första inriktningen är en språk-, läs- och skrivsatsning som handlar om språkutveckling i vid
bemärkelse. Att investera i tidiga språk, läs- och skivinsatser är inte bara en viktig
framgångsfaktor utan även en insats för en likvärdig utbildning. Nationella beslut om
obligatoriskt bedömningsstöd i åk 1 (2017), kartläggningsmaterial i F-klass (2019) samt läsaskriva-räkna- en garanti om tidiga stödinsatser (2019) pekar också i samma riktning. Under läsåret
2017-18 genomfördes en kartläggning om skolors kompetens och strategier för att genomföra
Skolverkets bedömningsstöd med kvalitet och under läsåret därpå genomfördes pilotinsatser på
fyra skolor. Insatserna i piloten bestod i att ge input och organisera för erfarenhetsutbyte. Utökat
obligatoriskt bedömningsstöd i åk 2 från hösten 2019 och åk 3 från hösten 2020, blev ett
ställningstagande och beslut som skolchefen tog till följd av erfarenheterna som gjordes i
kartläggningen och i pilotstudien. Detta för att säkerställa att skolor följer elevers
kunskapsutveckling på ett systematiskt sätt och kan sätta in specifika stödåtgärder i tid.
Bedömningsstödet utgör också ett viktigt underlag för huvudman för att kunna säkerställa
regeringens läsa-skriva-räkna-garanti.
En långsiktig satsning mot språk-, läs- och skrivutveckling inleddes våren 2019. Satsningen
finansieras genom statsbidraget ’Likvärdig skola’ och riktar sig till samtliga skolor med fokus på
F-3 första året och för F-9 samt fritids från höstterminen 2020. Hösten 2019 anställdes en Språk-,
läs- och skrivutvecklare på central nivå på 40 % med uppgift att vara uppdaterad på aktuell
forskning inom området samt att samordna kommungemensamma insatser. Varje rektor har
läsårsvis gjort en plan för hur det lokala utvecklingsarbetet inom SLS ska bedrivas. Under arbetets
gång ges skolledarna vetenskapligt processtöd i grupp för att sätta fokus på organisering och
ledarhandledningar för en framgångsrik läs- och skrivundervisning. I satsningen ingår också
gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för lärare, skolledare samt för lokal och central barnoch elevhälsa.
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3.3 Barn- och elevhälsokompetens
Som beskrivits ovan är barn- och elevhälsokompetens den andra inriktningen för att öka
utbildningens likvärdighet på kommunens förskolor och skolor. Vikten av en hög barn- och
elevhälsokompetens kan inte nog understrykas. Brister i barn- och elevhälsokompetens kan bidra
till att fler elever ställs på kö till den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen (KSU)
och brister i densamma kan bidra till att eleverna inte kan hålla kontakt med hemskolan och att
en tillfällig insats istället blir permanent. En väl underbyggd barn- och elevhälsokompetens ute i
verksamheterna skapar, tillsammans med lärandeuppdraget, viktiga förutsättningar för skolans
arbete att ge alla barn och elever en likvärdig utbildning oavsett förutsättningar.
3.3.1 Samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Hösten 2019 fick FoU i uppdrag av verksamhetscheferna för IFO, BEH och förskola/skola att
göra en utredning om KSU. Utredningen var klar i februari 2020 och ligger till grund för
kommunens fortsatta arbete med KSU. Syftet med utredningen var att få en bild av hur man kan
arbeta med elever i komplexa problemsituationer där skolan för närvarande inte lyckas. I
utredningen framkom bland annat att alla elever som i dagsläget är inskrivna i KSU är pojkar. Det
framkom också att det finns skillnad mellan skolor angående organisering av särskilt stöd, vilket
kan bero på skillnad i elevhälsokompetens på de olika grundskolorna.
I samband med utredningen av KSU vände sig kommunen till specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM) för att få hjälp att utveckla elevhälsokompetensen i kommunen samt
för att säkerställa god kvalitet i den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen. Under
våren 2020 har man ingått avtal där SPSM ska:
 vara rådgivande till verksamhetsområdets ledning.
 stödja kommunens arbete med att utveckla en lärmiljö för tillgänglighet, delaktighet och
måluppfyllelse.
 stödja kommunens arbete med att utveckla ett likvärdigt stöd i hela organisationen.
 bredda och öka kompetensen och kvalitén i den kommunövergripande särskilda
undervisningsgruppen.
Målet med insatsen är att alla förskolor/skolor har värderat och initierat insatser för att utveckla
lärmiljöer som skapar bästa förutsättningar för ökad tillgänglighet, måluppfyllelse och delaktighet.
Som ett led i satsningen har medel för en projektledare avsatts och kommer att bemannas med
vetenskapligt skolad specialpedagog.
Syftet med insatsen är att öka likvärdigheten genom att barn och elever får tillgång till stöd både i
förebyggande, främjande och åtgärdande arbete. Arbetet kommer att involvera förskola/skola,
Barn- och elevhälsan samt IFO och planerar att pågå i två läsår. Det kommer bland annat att
innebära gemensam kompetensutveckling kring tillgängliga lärmiljöer samt att alla verksamheter
gör en värdering av sina lärmiljöer som genomförs av både personal och barn/elever.
3.3.2 Specialpedagogiskt nätverk

Under flera år har det funnits ett kommunövergripande nätverk för Digilys-arbete (ett
analysredskap) som till största delen bestått av specialpedagoger. Verksamhetschefer för för- och
grundskola har beslutat att ta ett nytt grepp kring denna viktiga grupp. Nätverket ska framöver
bestå av nyckelpersoner – en från varje skola samt representanter från centrala barn- och
elevhälsan. Gruppen ska ledas av en rektor med intresse för och god kompetens inom de två
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inriktningarna. På så sätt ska gruppen även fungera som länk mellan verksamheterna,
skolledargruppen och samarbetet med SPSM. Det innebär att gruppen med särskilt utvalda
specialpedagoger blir ytterligare en garant för att den kommunala satsningen blir verklighet på
samtliga förskolor och skolor.
3.4 Förstelärare
I april 2020 genomfördes en kartläggning av försteläraruppdraget inom kommunen. Uppdraget
innebar att undersöka hur kommunens förstelärare är fördelade och vilka uppdrag de har. Detta
lokala nuläge relateras också till aktuell forskning inom området. Inför hösten 2020 kommer
verksamhetscheferna att se över uppdragen och stärka likvärdigheten genom att revidera
uppdragsbeskrivningar och riktlinjer för fördelning av förstelärarna mellan olika skolor.
3.5 Problematisk skolfrånvaro
Utifrån genomförd kartläggning i form av intervjuer med kommunens grundskolerektorer,
enhetschefer på Individ- och familjeomsorgen (IFO) och berörd personal på Barn- och
elevhälsan (BEH), kan det konstateras att det inte finns en gemensamt formulerad och förankrad
definition av begrepp eller kriterier för när en skolfrånvaro anses vara problematisk.
Det framkom vid ett flertal tillfällen i kartläggningen att en frånvaro på 15-20% uppfattas som en
rimlig gräns för en problematisk skolfrånvaro. Andra menade att det inte är procentsatsen
frånvaro som avgör utan att det snarare är när frånvaron börjar gå ut över elevens lärande och
möjligheter för eleven att uppnå kunskapsmålen, som frånvaron är att anse som problematisk.
Vad som ligger bakom elevers problematiska skolfrånvaro utreds i varierande omfattning och inte
utifrån en gemensamt förankrad rutin eller process då det upplevs att en sådan rutin saknas.
Uppfattningen att det saknas gemensamma förhållningssätt och rutiner för arbetet med de elever
som har en problematisk skolfrånvaro, har medfört att skolorna ofta har en lokalt präglad
arbetsgång i de här frågorna. Det finns en stor bredd av förhållningssätt, insatser, resurser och
kompetens och skolorna anger att de i stort känner sig trygga med den arbetsgång de utvecklat.
Dock efterfrågas tydligare centrala utgångspunkter och förutsättningar – bland annat kring
fördjupade samarbeten mellan skola, individ- och familjeomsorgen och barn- och elevhälsan.
Detta för att nå större likvärdighet i det viktiga arbetet med att främja skolnärvaro och förebygga
problematisk skolfrånvaro.
En arbetsgrupp bestående av medarbetare från Skola, IFO och BEH tar under vt-20 fram ett
underlag som alla kommunens skolor skall ha som stöd och instruktion i arbetet med
problematisk skolfrånvaro. Materialet beräknas kunna användas i samband med uppstarten av lå
20/21.
3.6 Samverkan kring utagerande barn (SUB)
Samverkan kring utagerande barn är en process som resulterat i en uppstart av ett
utvecklingsarbete som bygger på samverkan mellan Skola, Barn- och elevhälsa och Individ- och
familjeomsorgen.
De insikter och det gemensamma lärande som utvecklingsarbetet genererat samlades i en rapport
i början av 2020. I dennas rapport läggs grunden för ett arbetssätt som bygger på samordnande
insatser mellan de tre verksamhetsområdena.
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Arbetet har varit organiserat utifrån en styrgrupp och en arbetsgrupp, där processledare och
processtöd från Stöd och Utveckling/Lärande och familj, har lett processen och fört arbetet
framåt. Styrgruppen har bestått av verksamhetschefer för skola, individ- och familjeomsorg och
barm- och elevhälsa. Arbetsgruppen hade representation från berörda professioner, dvs rektor,
skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog samt enhetschefer inom individ- och familjeomsorg.
Ökad kunskap om varandras uppdrag och hur skillnaderna i uppdragen kan leda till nya
möjligheter i samverkan mellan skola, individ-och familjeomsorg och barn- och elevhälsa
synliggjordes. Att arbetet inom SUB visade på den samlade ”verktygslåda” och kompetens som
kommunen har att tillgå när det gäller samverkan kring utagerande barn, var en viktig del av SUBarbetets resultat.
SUB-arbetet har genom erfarenhetsutbyten, dialoger och kollegialt lärande fått en ökad kunskap
om vilka möjligheter vi har och de erfarenheter vi gjort kring olika insatser. Utifrån denna ökade
kunskap definierades flera viktiga framgångsfaktorer kring de barn som utmanar genom en
utagerande problematik. De framgångsfaktorer som lyfts under arbetets gång är sammanfattade
här nedan:












Tydlig ledning som klart visar i vilken riktning verksamheten ska arbeta
Relationsbaserat arbetssätt som strävar efter att uppnå trygghet, tydlighet och tillit
Nära samarbete med vårdnadshavare
Prestigelöshet
Viljan att fortbilda sig, ta till sig av andras kunskap och erfarenhet samt att aldrig känna
sig färdiglärd
Samtliga professioner behöver få tid till att mötas, att bolla, nöta och blöta tillsammans
Att satsa på en sak i taget samt att hålla i, hålla fast och stå kvar
Grundläggande faktorer för framgång är även att våga och att prova nytt
Att skapa förförståelse, meningsfullhet och delaktighet för eleverna är av stor vikt
Att inte generalisera som ledare och pedagog
Att synliggöra framgångar hos- och för elev eller/och vårdnadshavare

Framgångsfaktorerna är i vissa delar kopplade till resurser och i andra avseenden tydligare
kopplade till förhållningssätt, och de tre T:na (tydlighet, tillit och transparens). Det kan
konstateras att dessa tre T har en betydande roll i flera andra utvecklingsprojekt och
kartläggningar.
Styrgruppen för SUB-arbetet har tydligt betonat vikten av att säkerställa förutsättningarna för de
identifierade framgångsfaktorerna. Följande centrala slutsatser kring SUB-arbetet bedöms vara de
förutsättningar som måste finnas på plats för att kommunens verksamheter skall kunna ge
likvärdigt stöd och hjälp till barn med en utagerande problematik.




Uppstart av adekvat kartläggningar/utredningar i tidigt skede och i samverkan mellan berörda
verksamheter.
Skolan ska kunna vända sig till en skolteamad socialsekreterare/handläggare vid IFO. Detta
för att skapa kontinuitet och kvalitativa insatser kring det berörda barnet/eleven.
Den skolteamade socialsekreteraren/handläggaren ska omvänt kunna initiera kontakt med
berörd skola.
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Relation före profession/funktion - Det är viktigt att skapa relationer där elev och
vårdnadshavare känner tillit och trygghet i möte med de olika samverkande
professionerna. För att åstadkomma detta kan det bli viktigare att utgå från relation
snarare än funktion.

Sammantaget kan nämnas att problematisk skolfrånvaro och särskilt utagerande barn relateras
starkt till det utvecklingsarbete som skall påbörjas kring barn- och elevhälsokompetens.

4. Vägen framåt för att lika stor andel pojkar som flickor skall nå
godkända betyg när de går ut grundskolan
I nedanstående avsnitt beskrivs tre områden som vi i relation till relevant forskning bedömer är
väsentliga att rikta fokus mot för att nå framgång med alla våra elever.

Likvärdighet
Det är svårt att nå framgång om man riktar satsningar mot en specifik elevgrupp. För att lyckas
med elevers kunskapsutveckling behöver man organisera för en undervisning som kan nå alla
elever oavsett kön, socioekonomisk bakgrund eller sociala och kognitiva svårigheter (Persson &
Persson, 2012).
Denna utredning lyfter fram att Ängelholms kommuns skolor bedriver utvecklingsarbete med ett
tydligt fokus på en stärkt likvärdighet i undervisningen. FoU:s praktikutvecklande arbete
tillsammans med lärare och skolledare, samt läs- och skrivutveckling är exempel på pågående
insatser som bidrar till att ge alla elever bättre förutsättningar att nå kunskapskraven.
Trots ovan beskrivna insatser har vi tyvärr fortfarande vissa elever som vi inte lyckas möta utifrån
deras behov. Vi kan exempelvis i kartläggningen av kommunens övergripande
undervisningsgrupp (KSU,) som redogjorts för tidigare i utredningen, se att alla inskrivna elever
är pojkar. I kartläggningen framkom också att det finns stor variation i elevhälsokompetens
inom- och mellan våra skolor samt att likvärdigheten i hur vi bemöter elever i behov av särskilt
stöd behöver förbättras.
 Vi menar därför att en satsning mot en ökad barn- och elevhälsokompetens på såväl
central som lokal nivå, som ger större likvärdighet mellan skolområden, kan bidra till
bättre förutsättningar att möta elevers olika behov. Genom att tillsätta en projektledare,
med ansvar för KSU och kompetensutveckling av rektorer, personal inom barn- och
elevhälsan och nyckelpersoner inom IFO, skapas dessutom möjlighet att utveckla och
samordna kompetenser utifrån behov.

Skolans kultur
Zimmerman lyfter fram antipluggkulturer och pojkars behov av att bli omtyckta som en
bidragande orsak till varför pojkar misslyckas i skolan. De skolor som är framgångsrika har ett
synsätt som innebär att man blir duktig, inte att man är duktig, vilket innebär att man kan
förändra sina kunskaper genom studier. Han menar också att vi bär på könsbundna värderingar
som inte gynnar pojkarna i skolarbetet.
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 Vi ser behov av att arbeta med att förändra kulturer och rådande normer på kommunens
skolor. Detta är ett långsiktigt arbete som kräver medvetenhet hos rektorer om vilken
kultur som råder på just deras förskola/skola. Förändringsarbetet behöver ske på flera
nivåer samtidigt och inom alla verksamheter som möter kommunens barn och elever.

Undervisningskvalitet
Vi kan i våra enkäter se att undervisningen inte alltid skapar nyfikenhet i den utsträckning vi
skulle önska och att nyfikenheten minskar ju äldre eleverna blir. Detta tyder på att vi inte till fullo
lyckas skapa engagemang och intresse hos våra elever för det vi undervisar om. I tidigare försök
att identifiera faktorer som kan leda till större engagemang och förbättrade resultat hos pojkar
specifikt visar det sig att undervisningen i dessa försök har en generellt hög kvalitet, därför
förespråkas inte särskilda undervisningsstrategier för pojkar (Gilbert, 2009; Hattie, 2009). Genom
att sätta upp konkreta, kortsiktiga och realistiska mål samt skapa goda lärsituationer kan vi hjälpa
alla elever att tro på sig själva och därmed öka deras motivation för skolarbete (Skaalvik &
Skaalvik, 2016). Zimmerman menar att pojkarna i större utsträckning har behov av stödjande
strukturer i skolarbetet men att de inte alltid efterfrågar detta. Annan forskning lyfter fram vikten
av att organisera för en undervisning som erbjuder stöd för lärande och omtanke om eleven
(Ertesvåg, 2009; Ertesvåg & Westergård, 2017; Hamre et al, 2013). Det innebär alltså en
undervisning där lärare skapar förutsättningar för eleverna i klassrumssammanhanget och inte
lämnar dem åt att själva inhämta kunskaper. Det innebär också att differentiera undervisningen så
att fler elever ges möjlighet att tillgodogöra sig den.
 Vi menar därför att arbetet med praktiknära undersökningar och utvecklingen av
förskolors och förskolors/skolors systematiska utvecklingsarbete behöver fortgå och
utvecklas.
 Vi ser behov av att organisera för att förstelärares kompetens kommer fler tillgodo och
vid behov jämna ut de skillnader som kan finnas mellan skolors tillgång till särskilt
skickliga lärare.
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Famllie och utbildnlngsnåmnd
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Uppdrag till Samhâllsbyggnâdsnämnden âtt utreda möjliga platser att ersätta klippta gràsmattor med ängsplañte.ingar
den biolog¡ska mångfalden och effekt¡visera den kommunala skötseln.
U ppdraget sko återopporterds till kommunstvelse n senost 2020 -O8,3 1.

¡
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Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att utreda upprustn¡ng och idr¡fttagande av Magnarps vaftenverk- Utredn¡ngen ska beakta
vattenverkets roll ¡ förhållande till Ängelholms kommuns aüal med Sydvaften.
U ppd rdget skd áterrapporteros till kommunstyte lsen se nast 2020 -06-30.

Samtliganämnderoch Kommunsty.elsen
Uppdrag till samtliga nämnder och Kommunstyrelsen att i samband med bokslut 2019 redovisa vad nãmnden gör för att stödia
int€grat¡on, mångfald och folkhälsa.
Återropporteras i sambond med ãßbokslutetenl¡gtkommonde t¡dptan l¿irbokslutet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

KS § 155

Dnr. KS 2020/200

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal
m.m. (avseende Ängelholm Helsingborg Airport)
Ärendebeskrivning
Ängelholm Helsingborg Airport drivs av Ängelholms Flygplats AB. Flygplatsen innehar
flygplatscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. Ägaren till flygplatsbolaget har
fattat beslut om att lägga ned driften av flygplatsbolagets verksamhet. Anledningen till detta
är coronapandemin. Det finns behov av kommunikationer med flyg till och från
Ängelholm Helsingborg Airport. För att bidra till regionens utveckling och tillväxt samt för
att främja social och territoriell sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till och från
flygplatsen säkerställs. Mot denna bakgrund föreslås sju kommuner i Familjen Helsingborg
att trygga flygplatsens fortlevnad.
Ett ägarbolag har bildats där de sju kommunerna föreslås vara delägare. Ägarbolaget
föreslås köpa samtliga aktier i Ängelholms Flygplats AB. Ägarkommunernas inbördes
förhållanden regleras i ett aktieägaravtal. Bolagsordningar för såväl ägarbolaget som
flygplatsbolaget har upprättats. Därtill har ett initialt ägardirektiv för flygplatsbolaget tagits
fram. Ängelholms Flygplats AB åläggs vidare att säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till
och från Ängelholm Helsingborg Airport till och med den 1 september 2030.
Ägarbolaget åtar sig att täcka eventuella förluster som uppkommer i flygplatsbolaget med
anledning av detta. Ägarkommunerna åtar sig att täcka eventuellt underskott i ägarbolaget.
För 2020 kan flygplatsbolaget få särskilt stöd av kommunerna på grund av
coronapandemin. Maximalt kan Ängelholms kommun komma att utge 16 255 000 kronor.
Beloppet inkluderar förvärv av andel i ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget,
omkostnader relaterade till förvärven, särskilt stöd till flygplatsbolaget på grund av
coronapandemin samt det som kommunen kan komma att utge för att täcka eventuella
framtida förluster i flygplatsbolaget.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2020
Aktieägaravtal
Utlåning och borgen
Bolagsordning för ägarbolaget
Aktieöverlåtelseavtal, utan bilagor
Bolagsordning för flygplatsbolaget
Ägardirektiv för flygplatsbolaget
Årsredovisning för flygplatsbolaget
Avsiktsförklaring
Analys från WSP
Utlåning och borgen flygplatsen
Föredragande tjänsteperson
Lilian Eriksson kommundirektör, Henrik Sandén planeringschef, Eva Sturesson stadsjurist
och Stefan Marthinsson ekonomichef föredrar ärendet.
Deltar inte i beslutet
Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och Fanny Krumlinde Handreck (S) avstår från att delta
i beslutet.
Yrkanden
Bifall till förslagen till beslut i tjänstutlåtandet från följande: Ola Carlsson (M), Liss Böcker
(C), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och Johan Wifralius (SD).
Avslag från Karl-Otto Rosenqvist (MP).
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet om
bifall till förslagen till beslut i tjänstutlåtandet bifallits. Omröstning begärs. Följande
omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla förslagen till beslut i tjänstutlåtandet röstar JA;
Ledamot som vill avslå detsamma röstar NEJ.
Omröstningen faller ut med 9 JA-röster, 1 NEJ-röst samt 3 som avstår från att rösta.
JA-röster: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD),
Johan Wifralius (SD), Ola Carlsson (M), Maija Rampe (M), Christina Hanstål (M) och
Robin Holmberg (M).
NEJ-röst: Karl-Otto Rosenqvist (MP).
Avstår (deltar inte i beslutet): Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och
Fanny Krumlinde Handreck (S).
Justeringspersons signatur
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med kommundirektören att
förvärva 32,38 procent av aktierna i Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB för en
köpeskilling om 32 382 kronor och tillträda upprättat förslag till aktieägaravtal samt i
samband därmed godkänna att kommunen maximalt utger 16 255 000 kronor i enlighet
med upprättat förslag,
att finansiering sker genom att belasta kommunens resultat och rörelsekapital i
motsvarande mån,
att ställa borgen för lån i Ängelholms Flygplats AB upp till maximalt 9 714 575 kronor
(motsvarande 32,38 procent av 30 miljoner kronor),
att ställa borgen för lån i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB upp till
maximalt 647 638 kronor (motsvarande 32,38 procent av 2 miljoner kronor),
Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB
att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm Helsingborgs flygplats
Holding AB,
att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB i uppdrag att ingå
upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal,
att till styrelse för Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB, under förutsättning
att respektive kommun går in som delägare, fram till och med bolagets första
bolagsstämma välja
Bjuv
Båstad
Helsingborg
Höganäs
Klippan
Perstorp
Ängelholm

Justeringspersons signatur

NN (ledamot), samt
NN (ledamot), samt
NN (ledamot), samt
NN (ledamot), samt
NN (ledamot), samt
NN (ledamot), samt
NN (ledamot), samt

NN (ersättare)
NN (ersättare)
NN (ersättare)
NN (ersättare)
NN (ersättare)
NN (ersättare)
NN (ersättare)
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att till ordförande för styrelsen i Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB välja NN,
samt till vice ordförande välja NN
att till lekmannarevisorer för Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB välja NN
samt NN ersättare
att till ägarombud för Ängelholms kommun på bolagsstämmor för Ängelholm
Helsingborgs flygplats Holding AB utse NN, till och med bolagsstämman år 2022
Ängelholms flygplats AB
att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Ängelholms
Flygplats AB,
att ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av allmänt ekonomiskt
intresse till och med den 1 september 2030,
att till styrelse för Ängelholms Flygplats AB välja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

att till ordförande för styrelsen i Ängelholms Flygplats AB välja NN.
att till lekmannarevisorer för Ängelholm Flygplats AB välja NN samt NN ersättare
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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Reservation
Karl-Otto Rosenqvist (MP) reserverar sig mot beslutet.
” Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att förvärva driftbolaget för Ängelholm/
Helsingborg flygplats.
Att driva flygplats faller inte inom kommunens kompetensområde och är inte heller något
som kan anses tillhöra kärnverksamheten.
Att driva en flygplats innebär både stor miljö- och klimatpåverkan och det kan inte
kombineras med ambitiösa miljö- och klimatmål med bibehållen trovärdighet, man får helt
enkelt välja och nu blir det tydligt vem som står för vad i miljö- och klimatfrågorna.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det inte någon bra affär för skattebetalarna eftersom
passagerarantalet var vikande redan före pandemin och under pandemin har vi sett att
mycket går att göra på distans vilket troligen leder till ännu färre passagerare med ännu
större förluster som skattebetalarna måste täcka.
Till detta kan vi lägga att det finns en dom i kammarrätten från 2013 som fastslår att det
var ett otillåtet stöd till näringslivet att efterskänka ett lån på 15 miljoner kronor i samband
med att PEAB köpte flygplatsen 2010. En dom i förvaltningsrätten från 2014 fastställer att
den så kallade rättningen som gjordes i augusti 2013 inte var någon rättning. För
Ängelholms del är det 2 955 000 kronor som Ängelholms kommun ska kräva av PEAB
men kommundirektör, stadsjurist och ledande politiker rycker bara på axlarna och kommer
nu betala ytterligare miljoner skattekronor för att få fortsätta driva en verksamhet som
näringslivet inte ser som lönsam.”
Beslutet ska expedieras till
Eva Sturesson, stadsjurist
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Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Datum: 2020-08-10
Diarienummer: KS Dnr.
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. avseende Ängelholm Helsingborg Airport, samt val av styrelser och lekmannarevisorer
Ärendebeskrivning
Ängelholm Helsingborg Airport drivs av Ängelholms Flygplats AB. Flygplatsen innehar flygplatscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. Ägaren till flygplatsbolaget har fattat beslut om att lägga ned driften av flygplatsbolagets verksamhet.
Anledningen till detta är coronapandemin. Det finns behov av kommunikationer
med flyg till och från Ängelholm Helsingborg Airport. För att bidra till regionens
utveckling och tillväxt samt för att främja social och territoriell sammanhållning är
det av vikt att flygtrafik till och från flygplatsen säkerställs. Mot denna bakgrund
föreslås sju kommuner i Familjen Helsingborg att trygga flygplatsens fortlevnad.
Ett ägarbolag har bildats där de sju kommunerna föreslås vara delägare. Ägarbolaget föreslås köpa samtliga aktier i Ängelholms Flygplats AB. Ägarkommunernas inbördes förhållanden regleras i ett aktieägaravtal. Bolagsordningar för såväl ägarbolaget som flygplatsbolaget har upprättats. Därtill har ett initialt ägardirektiv för flygplatsbolaget tagits fram. Ängelholms Flygplats AB åläggs vidare att säkerställa att
flygtrafik kan bedrivas till och från Ängelholm Helsingborg Airport till och med
den 1 september 2030.
Ägarbolaget åtar sig att täcka eventuella förluster som uppkommer i flygplatsbolaget med anledning av detta. Ägarkommunerna åtar sig att täcka eventuellt underskott i ägarbolaget. För 2020 kan flygplatsbolaget få särskilt stöd av kommunerna
på grund av coronapandemin. Maximalt kan Ängelholms kommun komma att utge
16 255 000 kronor. Beloppet inkluderar förvärv av andel i ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget, omkostnader relaterade till förvärven, särskilt stöd till flygplatsbolaget på grund av coronapandemin samt det som kommunen kan komma
att utge för att täcka eventuella framtida förluster i flygplatsbolaget.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2020
Aktieägaravtal
Utlåning och borgen
Bolagsordning för ägarbolaget
Aktieöverlåtelseavtal, utan bilagor
Bolagsordning för flygplatsbolaget
Ägardirektiv för flygplatsbolaget
Årsredovisning för flygplatsbolaget
Avsiktsförklaring
Analys från WSP

Utredning
Bakgrund

Sedan den 1 april 2011 drivs Ängelholm Helsingborg Airport (nedan kallad ”Flygplatsen”) av Ängelholms Flygplats AB (nedan kallat ”Flygplatsbolaget”). Flygplatsen innehar flygplatscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. Flygplatsbolaget ägs idag till 100 procent av Peab FU Holding 8 AB.
Ägaren till Flygplatsbolaget har fattat beslut om att lägga ned driften av Flygplatsbolagets verksamhet. Anledningen till detta är den extraordinära situation som
Flygplatsbolaget hamnat i till följd av coronapandemin som råder i Sverige och övriga delar av världen. Flygverksamheten har på grund av pandemin varit kraftigt
minskad sedan i mars 2020 för att i april helt stanna av. I mitten av juni har flyget
kommit igång igen men i liten skala.
Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och
Örkelljunga. Syftet med samarbetet är att driva frågor som är gemensamma för hela regionen. Inom Familjen Helsingborg är de samverkande kommunerna överens
om att det från ett regionalt perspektiv är angeläget att Flygplatsen kan fortleva.
Det är viktigt att tillgodose behovet av kommunikationer med flyg till och från
flygplatsen för invånare, näringsliv och besökare och att därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt. Mot denna bakgrund ingicks den 5 juni 2020 en avsiktsförklaring med syftet att träffa en överenskommelse som innebär att kommuner i Familjen Helsingborg tar över ägandet av Flygplatsbolaget.
Avsikten är att ett bolag som ägs av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm (nedan kallade ”Ägarkommunerna”)
ska köpa samtliga aktier i Flygplatsbolaget. Ängelholms kommun har för ändamålet
förvärvat ett lagerbolag, med organisationsnummer 559257-3132, som namnändÄNGELHOLMS KOMMUN
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rats till Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB (nedan kallat ”Ägarbolaget”). Ägarkommunerna föreslås förvärva aktierna i Ägarbolaget, vartefter Ägarbolaget köper aktierna i Flygplatsbolaget enligt ett aktieöverlåtelseavtal som överenskommits med säljaren. Ägarkommunernas inbördes förhållanden regleras i ett aktieägaravtal. Bolagsordningar för såväl Ägarbolaget som Flygplatsbolaget har upprättats. Därtill har ett initialt ägardirektiv för Flygplatsbolaget tagits fram. Förutsättningarna och innehållet i handlingarna beskrivs nedan.
Behov av kommunikationer med flyg i regionen

Ägarkommunerna menar att det från ett nationellt och regionalt perspektiv är angeläget att Flygplatsen kan fortleva. Det finns ett stort behov av kommunikationer
med flyg till och från Flygplatsen för invånare, näringsliv och besökare. För att bidra till regionens utveckling och tillväxt samt för att främja social och territoriell
sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till och från Flygplatsen säkerställs.
Flygplatsen bedriver främst flygtrafik inom Sverige. Inrikes reguljärtrafik till Stockholm stod för 97 procent av antalet passagerare år 2019. Nedan anges det totala
passagerarantalet för flyget åren 2015-2019:
2015:
411 637
2016:
418 902
2017:
411 546
2018:
403 486
2019:
386 971
Flygningarna från Flygplatsen är helt avgörande för möjligheterna att ta sig till och
från Stockholm och Ägarkommunernas geografiska område över dagen. Att åka
tåg till Stockholm från Helsingborg tar över fem timmar. En bilresa tar cirka fem
och en halv timme från Helsingborg till Stockholm. Detta kan jämföras med flyget
till Stockholm som tar cirka en timme. På grund av de långa avstånden mellan regionen och Stockholm fyller flygtrafiken ett viktigt syfte för den regionala anslutningsbarheten för regionens invånare. Flygplatsen har även stor betydelse för regionens sociala och ekonomiska utveckling. Därtill har Flygplatsen också stor betydelse för regionens besöks- och turistnäring.
Konsultföretaget WSP genomförde 2015 en analys över Flygplatsens betydelse för
kommunerna i Familjen Helsingborg. Av analysen framgår bland annat att branscher som kultur, hotell och restaurang samt handel är snabbt växande inom regionen. Andra branscher som växer är konsultverksamhet, huvudkontorsverksamhet,
kontorstjänster, arbetsförmedling och datorprogrammering. För att dessa kontaktintensiva tjänstebranscher ska fortsätta att växa krävs fortsatt god tillgänglighet
till enkla, snabba inrikesförbindelser. Vidare slår analysen fast att en nedläggning av
Flygplatsen skulle innebära att ett stort antal företag, och med dem väldigt många
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arbetstillfällen, skulle försvinna från regionen. Tillgängligheten till flyg har enligt
analysen mycket stor betydelse för utvecklingen av företagandet och antalet arbetstillfällen i regionen.
Utöver det anförda finns det i regionen en större andel huvudkontor. Här finns
även en större andel utlandsägda företag än i övriga Skåne. För dessa företag är tillgängligheten till Stockholm avgörande för den fortsatta verksamheten.
Cirka 60 ambulansflygningar skedde till och från Flygplatsen 2019. Att denna verksamhet kan fortgå är naturligtvis viktigt för invånarna i regionen och samhället i
stort. Därtill samarbetar Flygplatsbolaget med Ljungbyheds flygplats när det gäller
regelstyrda befattningar. Således är det även av vikt för Ljungbyheds flygplats att
Flygplatsen inte läggs ned.
Kommunal kompetens

Av kommunallagen följer att en kommun får själv ha hand om angelägenheter av
allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar
om angelägenheten inte ska handhas av annan. Verksamhet som bedrivs i enlighet
härmed faller inom den kommunala kompetensen och är således kompetensenlig.
En kommun får vidare driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och
går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna. Kommunerna anses ha en helt oomtvistad rätt att vara verksamma inom exempelvis flygplatsverksamhet.
Att en verksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte är en kommunal princip. En annan
princip av betydelse i detta sammanhang är lokaliseringsprincipen som innebär att
en åtgärd ska vara knuten till kommunens område eller dess medlemmar. Enligt
rättspraxis finns utrymme för kommunen att agera även utanför det geografiska
området. Kommunen kan ha engagemang i anläggningar i en annan kommuns område beträffande exempelvis väg- och flygtrafik förutsatt att anordningarna behövs
för den egna kommunen. Härvid får en avvägning mellan kostnad och nytta göras
där kostnaden inte får stå i missförhållande till den förväntade nyttan.
Tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

I konsekvens med nuvarande ägares beslut att lägga ned Flygplatsen står det klart
att marknaden inte kan tillgodose det behov av flygtransporter inom regionen som
föreligger. Flygplatsens fortlevnad behöver säkerställas så att behovet av kommunikationer med flyg till och från flygplatsen för invånare, näringsliv och besökare kan
erbjudas även framgent. Mot denna bakgrund föreslås Flygplatsbolaget åläggas att
tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.
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Åläggandet innebär att Flygplatsbolaget ska säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till
och från Flygplatsen till och med den 1 september 2030. Detta ska ske i enlighet
med det kommunala ändamålet för bolaget. Flygplatsbolagets skyldigheter inkluderar förvaltning av flygplatsinfrastrukturen avseende säkerhet, tillgänglighet och beredskap. Flygplatsbolaget ska vidare tillhandahålla tjänster i den utsträckning de är
nödvändiga för att trafik ska kunna bedrivas vid Flygplatsen. Flygplatsbolagets förbindelser med flygbolag ska vara icke-diskriminerande.
Ägarkommunerna åtar sig att täcka eventuella framtida förluster som uppkommer i
Flygplatsbolagets verksamhet med anledning av tillhandahållandet av den aktuella
tjänsten. Villkoren för detta är fastställda i aktieägaravtalet för Ägarbolaget och
ägardirektivet för Flygplatsbolaget. Förlusttäckningen får aldrig överstiga vad som
krävs för att täcka de kostnader som har uppkommit i samband med skyldigheterna att tillhandahålla den allmännyttiga tjänsten med hänsyn tagen till de intäkter
som därvid har erhållits. Härvid ska hänsyn även tas till eventuella bidrag från offentliga aktörer såsom exempelvis Trafikverket och Region Skåne.
Vid behov av rörelsekapital får Flygplatsbolaget, efter godkännande av Ägarbolaget, uppta lån i extern bank eller hos Ägarkommuns internbank. Om en Ägarkommun ställer ut lån till Flygplatsbolaget ska lånet vara förenat med en marknadsmässig ränta som står i proportion till kreditrisken. Ägarkommun är i proportion till sin
ägarandel skyldig att ställa de säkerheter som långivare kräver. Om Ägarkommun
ställer ut borgen ska Flygplatsbolaget erlägga en marknadsmässig borgensavgift till
kommunen i fråga.
Flygplatsbolaget har sedan 2011 varit privatägt och haft till syfte att gå med vinst.
Mot bakgrund av de undersökningar som Ägarkommunerna låtit genomföra beträffande Flygplatsbolaget kan konstateras att verksamheten har bedrivits på ett
professionellt och kostnadseffektivt sätt. De kostnader som legat till grund för driften av verksamheten under den tid som Flygplatsbolaget varit i privat ägo utgör enligt Ägarkommunernas undersökningar således kostnader som ett normalt välskött
bolag skulle ha haft i motsvarande situation. Det innebär att Flygplatsbolagets kostnader för tillhandahållandet av den allmännyttiga tjänsten ska vara i paritet med de
driftskostnader som Flygplatsbolaget hade när bolaget var i privat ägo, med undantag för normala kostnadsökningar. Om Ägarbolaget täcker förluster i Flygplatsbolaget är Ägarkommunerna skyldiga att täcka uppkommen förlust i Ägarbolaget genom att utbetala ett driftsbidrag till Ägarbolaget.
I detta sammanhang får även lyftas fram att Flygplatsen ska ägas och drivas av
Flygplatsbolaget, vilket kommer att vara ett helägt bolag av Ägarkommunerna. Styrelsen i Flygplatsbolaget kommer att utses av Ängelholms kommun efter förslag
från Ägarkommunerna. När aktieägaravtalet trätt i kraft kommer Ägarbolaget att
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utgöra valberedning till Flygplatsbolaget. Ägarkommunerna kommer att ha ett strategiskt inflytande över Flygplatsbolaget genom Ägarbolaget. Driften av Flygplatsen,
vilken har anförtrotts Flygplatsbolaget av Ägarkommunerna är dessutom Flygplatsbolagets huvudsakliga verksamhet.
Ägarbolaget

Ägarkommunerna föreslås köpa andelar enligt nedanstående pris och fördelning i
Ägarbolaget.
Helsingborg 41,59 %
41 586 kronor
Ängelholm
32,38 %
32 382 kronor
Höganäs
10,67 %
10 668 kronor
Båstad
9,95 %
9 951 kronor
Klippan
2,86 %
2 859 kronor
Bjuv
2,16 %
2 161 kronor
Perstorp
0,39 %
394 kronor
Enligt aktieägaravtalet har Ägarkommunerna åtagit sig att finansiera Ägarbolagets
förvärv av Flygplatsbolaget och att täcka eventuella framtida förluster som uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet. Av aktieägaravtalet framgår vidare att på
grund av den extraordinära situation som Flygplatsbolaget befinner sig i till följd av
coronapandemin kommer Ägarkommunerna att lämna ett stöd till Flygplatsbolaget
för täckande av Flygplatsbolagets prognosticerade förlust under perioden 1 september – 31 december 2020.
Därtill åtar sig Ägarkommunerna att täcka kostnaderna för Ägarbolagets bildande
och övriga kostnader som är relaterade till förvärvet av Flygplatsbolaget. Maximalt
förbinder sig respektive kommun att utge, inklusive köpet av andelar i Ägarbolaget,
nedan i kronor angivna belopp.
Helsingborg
20 875 000
Ängelholm
16 255 000
Höganäs
5 355 000
Båstad
4 995 000
Klippan
1 435 000
Bjuv
1 085 000
Perstorp
197 768
Summa:
50 197 768
Av aktieägaravtalet framgår att Ägarbolagets styrelse ska ha sitt säte i Ängelholm.
Aktieägaravtalet gäller till och med 31 december 2030 och förlängs därefter automatiskt med två år i taget om det inte sägs upp dessförinnan. Bolagets verksamhet
ska vara att företräda ägarkommunernas strategiska intressen genom att äga och
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förvalta aktier i aktiebolag. Det kommunala ändamålet med bolaget är att fullgöra
det ansvar som åvilar ägarkommunerna som aktieägare och bidra till att uppfylla
kommunernas mål, vilket också anges i Ägarbolagets bolagsordning.
Styrning av ägarbolaget

Ägarbolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter och sju suppleanter. Ägarkommunerna har rätt att utse varsin ledamot och varsin suppleant. Uppdrag som ledamot
ska innehas av kommunstyrelsens ordförande i Ägarkommun. Ängelholms kommun ska inneha ordförandeposten och Helsingborgs stad ska inneha vice ordförandeposten. Ersättningen till ledamöterna och suppleanterna ska beslutas på bolagsstämman och stå i överensstämmelse med vad som gäller för Grupp 3 enligt
Helsingborgs stads reglemente avseende ekonomisk ersättning för kommunalt förtroendevalda.
Styrelsen i Ägarbolaget ska besluta i strategiska frågor rörande Flygplatsbolaget. I
punkten 8 i aktieägaravtalet anges att vissa beslut på bolagsstämma eller styrelsemöte kräver två tredjedels majoritet samt att bristande enighet inte ger part rätt till
förtida uppsägning av aktieägaravtalet. Styrelsen ska även föra dialog med Flygplatsbolagets ledning kring bolagets ställning, utveckling och strategiskt viktiga frågor. Ägardialogen syftar också till att diskutera utformningen av ägardirektivet för
Flygplatsbolaget samt att följa upp detsamma. Ägarbolaget ska årligen rapportera
till respektive kommun på sätt som framgår av aktieägaravtalet och finnas tillgängligt för att lämna information till kommun om behov uppstår.
Av bolagsordningen framgår att fullmäktige i respektive kommun ska ges möjlighet
att ta ställning innan beslut av principiell betydelse eller av större vikt fattas av ägarbolaget. Ängelholms kommun ska utse en lekmannarevisor för bolaget, med en
suppleant.
Ägarbolaget har även, enligt aktieägaravtalet, ansvar för att ägardirektivet för Flygplatsbolaget antas på bolagsstämma i Flygplatsbolaget. Ägarbolaget ansvarar också
för att övriga styrdokument, såsom exempelvis arkivreglemente och beslut om ersättning till styrelsen, som är nödvändiga i ett kommunägt bolag antas på bolagstämma i Flygplatsbolaget.
Kommuns ägarrepresentant (nedan kallat ”Ägarombud”) på Ägarbolagets bolagsstämmor samt kommuns styrelseledamot och suppleant i Ägarbolaget utses av respektive kommuns fullmäktige. Ägarombud ska tillse att aktieägaravtalet, i tillämpliga delar, antas som ägardirektiv för Ägarbolaget. Vidare kommer offentlighetsprincipen, i och med ägarförhållandena, att gälla för Ägarbolaget.
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Förvärv av Flygplatsbolaget

Av aktieöverlåtelseavtalet framgår att Ägarbolaget förvärvar 100 procent av aktierna i Flygplatsbolaget av Peab FU Holding 8 AB. Köparen har genomfört en företagsundersökning, en så kallad ”due dilligence” av Flygplatsbolaget.
Köpeskillingen för aktierna ska motsvara det justerade egna kapitalet enligt tillträdesbokslut per tillträdesdagen, dock högst 20 miljoner kronor. Köpeskillingen är
ett resultat av förhandlingar med säljaren och har bedömts som skälig. Härvid får
särskilt lyftas fram att kommunerna får tillgång till allmännyttig infrastruktur och
möjlighet att bedriva ett arbete mot en klimatneutral drift av flygplatsen och verka
för en utveckling mot ett fossilfritt resande med flyg.
Avtalet innehåller garantier och åtaganden från både säljaren och köparen. Säljarens garantier beträffande Flygplatsbolaget är utformade på sedvanligt sätt för en
affär av denna storlek. Avtalet innehåller också bestämmelser kring ersättning vid
garantibrister respektive andra åtaganden och tvistelösning. Det signerade avtalet
med bilagor kommer att förvaras hos Ägarbolaget.
Flygplatsbolaget

En ny bolagsordning har tagits fram för Flygplatsbolaget så att den stämmer överens med vad som gäller för ett bolag som är helägt av kommuner. Flygplatsbolaget
har inte till syfte att gå med vinst utan det kommunala ändamålet med verksamheten är att tillhandahålla flygtrafik till och från Flygplatsen för att tillgodose invånares, besökares och näringslivets behov av flygresor. Flygplatsbolagets verksamhet
ska vara att äga, förvalta och driva Flygplatsen samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Styrning av flygplatsbolaget

Av bolagsordningen framgår att fullmäktige i respektive kommun ska ges möjlighet
att ta ställning innan beslut av principiell betydelse eller av större vikt fattas av
Flygplatsbolaget. Ängelholms kommun ska utse en lekmannarevisor för bolaget.
Ett initialt ägardirektiv är framtaget för Flygplatsbolaget. Detta ska, efter samråd
med Flygplatsbolaget, revideras och på nytt godkännas av Ägarkommunernas fullmäktige. Av det initiala ägardirektivet framgår bland annat Flygplatsbolagets syfte,
åliggande och uppdrag samt ägarnas kontroll och insyn över verksamheten. Beslut i
vissa frågor får endast fattas och verkställas efter det att frågan godkänts av Ägarbolagets styrelse.
I aktieägaravtalet för Ägarbolaget anges att styrelsen i Flygplatsbolaget ska bestå av
sju ledamöter. I styrelsen kan såväl företrädare för eller anställda i Ägarkommuner-
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na som så kallat ”externa” ledamöter ingå. Fullmäktige i Ängelholms kommun utser ledamöterna efter förslag från ägarkommunerna. Arvode för ledamöterna i styrelsen ska uppgå till 1 prisbasbelopp per år och med 1,5 prisbasbelopp per år till
ordförande.
Ägarbolagets ägarrepresentant på Flygplatsbolagets bolagsstämmor utses av Ägarbolaget. Vidare kommer offentlighetsprincipen, i och med ägarförhållandena, att
gälla för Flygplatsbolaget.
Slutsats

Det finns inte några andra flygplatser i Flygplatsens närhet som, vid en permanent
nedläggning, kan ta över passagerartrafiken från Flygplatsen och fylla det behov
som Flygplatsen fyller. Det finns behov av kommunikationer med flyg till och från
Flygplatsen. För att bidra till regionens utveckling och tillväxt samt för att främja
social och territoriell sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till och från Flygplatsen säkerställs. Mot denna bakgrund är det angeläget att Ägarkommunerna
tryggar Flygplatsens fortlevnad.
Mot bakgrund av vad som anförs om behovet av kommunikationer med flyg i regionen är bedömningen att det skulle vara till stor nytta för Ägarkommunerna, dess
invånare, besökare och näringsliv om det även fortsättningsvis kan bedrivas flygtrafik vid Flygplatsen. Vid en avvägning mellan kostnad och nytta bedöms inte kostnaden stå i missförhållande till den förväntade nyttan av att flygtrafik bedrivs vid
Flygplatsen. Vid bedömningen av nyttan får även vägas in att ett ägande av Flygplatsen skulle möjliggöra för Ägarkommunerna att påverka Flygbolagets utveckling
mot en klimatneutral drift och ett fossilfritt flygande i framtiden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med kommundirektören att förvärva 32,38 procent av aktierna i Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB för en köpeskilling om 32 382 kronor och tillträda upprättat förslag till aktieägaravtal samt i samband därmed godkänna att kommunen maximalt utger 16 255 000 kronor i enlighet med upprättat förslag,

att

finansiering sker genom att belasta kommunens resultat och rörelsekapital i
motsvarande mån,
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att

ställa borgen för lån i Ängelholms Flygplats AB upp till maximalt 9 714 575
kronor (motsvarande 32,38 procent av 30 miljoner kronor),

att

ställa borgen för lån i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB upp till
maximalt 647 638 kronor (motsvarande 32,38 procent av 2 miljoner kronor),

Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB
att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm Helsingborgs
flygplats Holding AB,
att

ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB i uppdrag att ingå upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal,

att

till styrelse för Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB, under förutsättning att respektive kommun går in som delägare, fram till och med bolagets första bolagsstämma välja
Bjuv
Båstad
Helsingborg
Höganäs
Klippan
Perstorp
Ängelholm

NN (ledamot), samt
NN (ledamot), samt
NN (ledamot), samt
NN (ledamot), samt
NN (ledamot), samt
NN (ledamot), samt
NN (ledamot), samt

NN (ersättare)
NN (ersättare)
NN (ersättare)
NN (ersättare)
NN (ersättare)
NN (ersättare)
NN (ersättare)

att

till ordförande för styrelsen i Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB
välja NN, samt till vice ordförande välja NN

att

till lekmannarevisorer för Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB välja NN samt NN ersättare

att

till ägarombud för Ängelholms kommun på bolagsstämmor för Ängelholm
Helsingborgs flygplats Holding AB utse NN, till och med bolagsstämman år
2022

Ängelholms flygplats AB
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att

godkänna upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Ängelholms Flygplats AB,

att

ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av allmänt ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030,

att

till styrelse för Ängelholms Flygplats AB välja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

att

till ordförande för styrelsen i Ängelholms Flygplats AB välja NN.

att

till lekmannarevisorer för Ängelholm Flygplats AB välja NN samt NN ersättare

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Eva Sturesson
Stadsjurist

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Handläggare anger här vem beslutet ska expedieras till med tydliga kontaktuppgifter.
ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

11

Bolagsordning för X AB
(org.nr. 559257-3132)

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är X AB.
§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Ängelholms kommun, Skåne län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att företräda ägarkommunernas
strategiska intressen genom att äga och förvalta aktier i aktiebolag.
Verksamheten ska i huvudsak bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.
§ 4 Verksamhetsändamål
Det kommunala ändamålet med bolaget är att fullgöra det ansvar som åvilar
ägarkommunerna som aktieägare och bidra till att uppfylla kommunernas mål.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till
aktieinnehavet.
§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.
§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.
§ 7 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter och lika många suppleanter.
Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter väljs årligen på
årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
§ 8 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i
förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en
suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade. Även ett registrerat revisionsbolag får
utses till revisor.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i
Ängelholms kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-brev till aktieägarna tidigast
sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång.
Därvid ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören
8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt
suppleanter (i förekommande fall).
11. Val av revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall.
12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och
suppleant för denne.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.
§ 13 Kommunstyrelses rätt till information
Kommunstyrelserna i ägarkommunerna har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14 Kommunfullmäktiges ställningstagande
Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas, ska delägarkommunernas fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till
frågan.
§ 15 Hembudsförbehåll
Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien.
Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt
som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får inte ske av ett mindre antal
aktier än hembudet omfattar.
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.
Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad
med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken
lösningsanspråk ska framställas.
Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt
ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga
aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till
deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska dras in genom
nedsättning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägare.
Om aktie har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen.
För inlösen ska inga andra villkor gälla.
Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i
frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom tre (3) månader
från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.
Lösenbeloppet ska betalas inom två (2) månader från den tidpunkt då lösenbeloppet
blev bestämt.
____________
Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den [datum] 2020.

Hej,
Här kommer en liten ändring av aktieägaravtalet i flygplatsaffären. Det är § 5.3 som ska hänvisa till
Ängelholms kommuns principer utifrån att ägarbolagets säte är i Ängelholm.
För ordningens skull, bör det nya aktieägaravtalet gå ut till Fullmäktiges ledamöter och en protokolls
anteckning skall göras i samband med beslutet tas i fullmäktige.
Ny lydelse:
Ersättningen till ledamöterna och suppleanterna i Styrelsen ska beslutas på bolagsstämma i Bolaget
och ska följa Ängelholms kommuns principer som gäller i samverkan mellan olika kommuner
exempelvis i Samordningsförbundet.
Bifogar: uppdaterat aktieägaravtal inför beslut i kommunfullmäktige.
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AKTIEÄGARAVTAL
Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan
(1)

Helsingborgs stad, org nr 212000-1157, 251 89 Helsingborg (”Helsingborg”);

(2)

Ängelholms kommun, org nr 212000-0972, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm
(”Ängelholm”);

(3)

Höganäs kommun, org nr 212000-1165, Centralgatan 20, 263 38 Höganäs
(”Höganäs”);

(4)

Båstad kommun, org nr 212000-0944, 269 80 Båstad (”Båstad”);

(5)

Klippans kommun, org nr 212000-0928, Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan,
(”Klippan”);

(6)

Bjuvs kommun, org nr 212000-1041, Box 501, 267 25 Bjuv (”Bjuv”); och

(7)

Perstorp kommun, org nr 212000-0910, 284 85 Perstorp (”Perstorp”).

Ovan angivna parter benämns nedan var för sig för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.

1

Bakgrund

1.1

Parterna har beslutat att gemensamt bilda Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding
AB (”Bolaget”) i syfte att Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Ängelholms Flygplats
AB, org nr 556814-2896, (”Flygplatsbolaget”) från den nuvarande ägaren Peab FU
Holding 8 AB, org nr 559257-3132. Flygplatsbolagets verksamhet är att driva
Ängelholm Helsingborg Airport (”Flygplatsen”).

1.2

Parterna är således aktieägare i Bolaget och äger tillsammans samtliga utgivna aktier i
Bolaget (”Aktierna”). Parternas nuvarande aktieinnehav i Bolaget framgår av punkt 4.1
nedan.

1.3

Peab FU Holding 2 AB fattade under våren 2020 beslut om att lägga ned driften av
Flygplatsen till följd av den extraordinära situationen med en helt avstannad
flygverksamhet som Flygplatsen hade drabbats av till följd av den Covid-19 pandemi
som för närvarande råder i Sverige och stora delar av världen i övrigt.

1.4

Parterna är överens om att Flygplatsens fortlevnad behöver säkerställas så att behovet
av kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen för invånare, näringsliv och
besökare kan erbjudas även framgent. Parterna har därför beslutat att genom Bolaget
ingå avtal med Peab FU Holding 8 AB om förvärv av samtliga aktier i Flygplatsbolaget
för att möjliggöra en fortsatt drift av Flygplatsen. Efter Bolagets förvärv av Aktierna
ska Flygplatsbolaget av Parterna åläggas att tillhandahålla en tjänst av allmänt
ekonomiskt intresse i form av driften av Flygplatsen. Parterna har även beslutat om ett
initialt ägardirektiv, i enlighet med Bilaga 1.4, som ska gälla för Flygplatsbolaget tills
vidare.

4

1.5

Parterna är införstådda med att kommunallagens bestämmelser om delägda kommunala
bolag är tillämpliga på Bolaget och Flygplatsbolaget. Det åligger Parterna att enas om
hur bolagen ska vara bundet av dessa bestämmelser i en omfattning som är rimlig med
hänsyn till ägarandelsförhållandena mellan Parterna, verksamhetens art och
omständigheterna i övrigt.

1.6

Parterna har enats om villkoren i Avtalet i syfte att närmare reglera ägandet av Bolaget
och deras inbördes förhållande samt deras gemensamma styrning av Bolaget och
indirekt Flygplatsbolaget. Bestämmelserna i detta Avtal ska gälla för samtliga Aktier i
Bolaget som en Part äger under Avtalets giltighetstid.

1.7

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet
berör.

2

Definitioner
I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd:
”Aktie” avser aktie i Bolaget;
”Aktier/-na” avser samtliga aktier i Bolaget och de ytterligare aktier som emitteras av
Bolaget och/eller konvertibler, teckningsoptioner, vinstandelslån, kapitalandelslån samt
andra instrument som berättigar till erhållande av aktier eller andel i vinst i Bolaget från
tid till annan;
”Avtal/et” avser detta aktieägaravtal och samtliga bilagor därtill;
”Bolaget” avser Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB, org nr 559257-3132;
”Bolagets verksamhet” avser Bolagets verksamhet med att äga och förvalta aktier i
Flygplatsbolaget;
”Flygplatsbolaget” avser Ängelholms Flygplats AB, org nr 556814-2896;
”Flygplatsen” avser Ängelholm Helsingborg Airport;
”Flygplatsstyrelsen” avser Flygplatsbolagets styrelse;
”Flygplatsbolagets verksamhet” avser Flygplatsbolagets verksamhet med att driva
Flygplatsen;
”Koncernbolag” avser bolag som direkt eller indirekt ägs av Part;
”Maxbeloppet” avser det belopp som angivits för respektive Part i punkt 9.1 nedan och
som Parten har åtagit sig att bidra med till finansieringen av Bolaget, inklusive Bolagets
förvärv av Flygplatsbolaget och för täckande av eventuella framtida förluster som
uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet, med anledning av Tjänstens
tillhandahållande, enligt vad som anges i avsnitt 9 nedan;
”Part” avser de i ingressen till detta Avtal angivna delägarna i Bolaget, var för sig;
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”Parterna” avser de i ingressen till detta Avtal angivna delägarna i Bolaget,
gemensamt;
”Rapporten” avser den ekonomiska rapport som Flygplatsstyrelsen ska lämna till
Styrelsen efter varje tertial i enlighet med punkt 9.5.1 nedan;
”Styrelsen” avser styrelsen i Bolaget; och
”Tjänsten” avser den tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som respektive Parts
fullmäktige ålagt Flygplatsbolaget att tillhandahålla.

3

Bolaget och Flygplatsbolaget och dess verksamheter

3.1

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Ängelholm. Även Flygplatsbolagets styrelse ska ha
sitt säte i Ängelholms kommun.

3.2

Bolagets verksamhet ska vara att företräda Parternas strategiska intressen genom att äga
och förvalta aktier i Flygplatsbolaget. Genom sitt ägande av Flygplatsbolaget kommer
Bolaget således styra och kontrollera driften av Flygplatsen.

3.3

Bolagets bolagsordning har vid ingåendet av Avtalet den lydelse som framgår av Bilaga
3.3(a). Efter förvärvet av Aktierna ska Bolaget på en bolagsstämma i Flygplatsbolaget
besluta anta en ny bolagsordning för Flygplatsbolaget enligt Bilaga 3.3(b). Parterna är
överens om att bolagsordningarnas innehåll endast får ändras i enlighet med
bestämmelserna i Avtalet. För det fall en bolagsordning och Avtalet innehåller
motstridiga eller icke förenliga bestämmelser ska Avtalet äga företräde mellan Parterna.

3.4

Det kommunala ändamålet med Bolagets verksamhet är att fullgöra det ansvar som
åvilar ägarkommunerna (Parterna) som aktieägare och bidra till att uppfylla
kommunernas mål. Det kommunala ändamålet med Flygplatsbolagets verksamhet är att
tillgodose behovet av kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen för invånare,
näringsliv och besökare och att därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt.

3.5

Parterna ska lojalt verka för Bolagets och Flygplatsbolagets bästa och förbinder sig
särskilt att delta på bolagsstämma och i Styrelsens arbete och att därvid utöva sin
rösträtt i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. Envar av Parterna förbinder sig
vidare att tillse att styrelseledamot som är anställd i eller på annat sätt har ett
engagemang hos Part efterlever detta Avtal vid utförandet av sitt uppdrag som ledamot i
Styrelsen respektive Flygplatsstyrelsen.

3.6

Verksamheterna i Bolaget och Flygplatsbolaget ska bedrivas utan vinstsyfte och i
enlighet med det kommunala ändamålet för respektive bolag. Bolaget och
Flygplatsbolaget ska vidare bedriva sina verksamheter med iakttagande av den
kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av
den kommunala självkostnadsprincipen. Till den del som Flygplatsbolagets verksamhet
avser förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös
egendom ska självkostnadsprincipen dock inte tillämpas.

3.7

Parterna ska på bolagsstämma i Bolaget anta detta Avtal som ägardirektiv för Bolaget.
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3.8

Parterna ska genom Bolaget utfärda ägardirektiv till Flygplatsbolaget som antas på
bolagsstämma i Flygplatsbolaget, varigenom Flygplatsbolaget åläggs att utföra
Tjänsten. Det initiala ägardirektivet framgår av Bilaga 1.4. I ägardirektivet har även
Tjänstens innehåll preciserats. Styrelsen ska kontrollera att Flygplatsbolaget utför
Tjänsten i enlighet med vad som stadgas i gällande ägardirektiv och vid behov utfärda
nya eller ändrade ägardirektiv i enlighet med punkt 5.8 nedan.

3.9

Parterna ska genom Bolaget även tillse att Flygplatsbolaget bedriver ett effektivt
miljöarbete som syftar mot en klimatneutral drift av Flygplatsbolaget samt att
Flygplatsbolaget även verkar för en utveckling mot ett fossilfritt resande med flyg.
Flygplatsbolaget ska därutöver även vara en av de ledande flygplatserna i Sverige när
det gäller klimat- och hållbarhetsarbete.

4

Aktiekapital och fördelning av Aktier

4.1

Bolagets aktiekapital är vid tidpunkten för detta Avtals ingående 100 000 kronor,
fördelat på 10 000 Aktier som är fördelade mellan Parterna enligt följande:
Aktieägare

Antal Aktier

Andel kapital
och röster

Helsingborg

4 159

41,59 %

Ängelholm

3 238

32,38 %

Höganäs

1 067

10,67 %

Båstad

995

9,95 %

Klippan

286

2,86 %

Bjuv

216

2,16 %

Perstorp

39

0,39 %

Summa

10 000

100 %

4.2

Aktierna i Bolaget ska ha samma röstvärde och rätt till utdelning.

4.3

Om Parterna beslutar att det ska intas ny aktieägare i Bolaget är utgångspunkten att det
ska ske genom beslut om riktad nyemission av nya aktier i Bolaget till sådan ny
aktieägare. Varje ny aktieägare ska även vara skyldig att tillträda detta Avtal som part.

5

Styrelse, verkställande direktör, revisorer m.m.

5.1

Styrelsen i Bolaget ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter med sju (7)
suppleanter som utses av årsstämma i Bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma
som hålls under det efterföljande räkenskapsåret. Varje Part äger rätt att nominera en
(1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant. Till ordinarie styrelseledamot i Styrelsen ska
varje Part utse kommunstyrelsens ordförande i sin kommun.
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5.2

Parterna är ense om att den ledamot som har utsetts av Ängelholm ska utses till
Styrelsens ordförande och att den ledamot som har utsetts av Helsingborg ska utses till
Styrelsens vice ordförande.

5.3

Ersättningen till ledamöterna och suppleanterna i Styrelsen ska beslutas på
bolagsstämma i Bolaget och ska följa Ängelholms kommuns principer som gäller i
samverkan mellan olika kommuner exempelvis i Samordningsförbundet.

5.4

Parterna ska sträva efter att Styrelsens sammansättning får en ändamålsenlig kompetens
med god förståelse för och insikt i Bolagets verksamhet.

5.5

Parterna förbinder sig att på bolagsstämma i Bolaget rösta för tillsättning av de personer
till styrelseledamöter och suppleanter som har nominerats av respektive Part.

5.6

Skulle en ledamot eller suppleant i Styrelsen lämna en anställning eller annat liknande
engagemang med en Part ska sådan Part äga rätt att entlediga ifrågavarande person från
sina uppdrag i Bolaget.

5.7

Styrelsesammanträde ska hållas minst fyra (4) gånger per kalenderår på kallelse av
Styrelsens ordförande. Även styrelsesuppleanterna ska kallas till styrelsens möten och
ha närvaro- och yttranderätt vid mötena, dock utan rätt att delta i Styrelsens beslut annat
än efter inträde i frånvarande ledamots ställe. Dokumentation och bakgrundsmaterial
ska tillhandahållas ledamöterna och suppleanterna minst sju (7) arbetsdagar före
styrelsemötet. I brådskande fall får kallelse och material dock skickas senare, förutsatt
att alla styrelseledamöter ges tillfälle att delta i och förbereda sig inför
styrelsesammanträdet och att samtliga styrelseledamöter accepterar att styrelsemöte får
hållas och fatta beslut grundat på sådan kallelse. Styrelsemöte i form av protokoll per
capsulam förutsätter samtliga styrelseledamöters justering av protokollet.

5.8

Styrelsen ska även fungera som ett ägarsamråd för Flygplatsbolaget med uppgift att
diskutera strategiskt viktiga frågor rörande Flygplatsbolagets verksamhet och föreslå
nya eller ändrade ägardirektiv för Flygplatsbolaget. De ägardirektiv för
Flygplatsbolaget som Styrelsen beslutar om ska överlämnas till Flygplatsstyrelsen
genom beslut på bolagsstämma i Flygplatsbolaget. Innefattar det ändrade ägardirektivet
fråga som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska frågan även
hänskjutas till Parternas respektive kommunfullmäktige för ställningstagande innan
något beslut fattas.

5.9

Styrelsen ska också ansvara för att övriga styrdokument, såsom exempelvis
arkivreglemente och beslut om ersättning till dess styrelse, som är nödvändiga i ett
kommunägt bolag antas på bolagstämma i Flygplatsbolaget.

5.10

Varje enskild Part ska tillse att styrelseledamot eller styrelsesuppleant som representerar
sådan Part röstar och agerar i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal.

5.11

Styrelsens ordförande ska vara ordförande vid bolagsstämma i Bolaget.

5.12

För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens, och i
förekommande fall verkställande direktörens, förvaltning ska Parterna på årsstämman
utse en revisor med en suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade revisorer. Även ett
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registrerat revisionsbolag ska kunna utses till revisor i Bolaget. Bolagets revisor ska
även utses till revisor i Flygplatsbolaget.
5.13

Parterna är ense om att kommunfullmäktige i Ängelholm ska utse en lekmannarevisor
med en suppleant för granskning av om Bolagets och Flygplatsbolagets verksamheter
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om
bolagens interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorn och dennes suppleant ska
väljas för en tid av två (2) år.

5.14

Parterna är överens om att Bolagets firmateckning ska ske genom två styrelseledamöter
i förening, varav en ska vara Styrelsens ordförande eller vice ordförande.

5.15

Bolaget ska inte ha någon verkställande direktör. Parterna är överens om att Ängelholm
ska utse en ansvarig tjänsteperson för Bolaget som ska ansvara för Bolagets
styrelseadministration.

6

Beslutsförhet i Styrelsen

6.1

Styrelsen i Bolaget är beslutför endast om minst fem (5) ledamöter är närvarande, varav
Styrelsens ordförande och vice ordförande ska vara närvarande. Vid förfall för Parts
ordinarie representant i Styrelsen ska i dennes ställe inträda av Parten nominerad
styrelsesuppleant.

6.2

Styrelsen ska i sitt arbete alltid beakta eventuella gällande ägardirektiv för Bolaget och
äger inte i något fall rätt att avvika från sådana ägardirektiv vid sina beslut.

6.3

Med undantag för vad som anges nedan i punkt 8.1 nedan utgörs Styrelsens beslut av
den mening som majoriteten av de röstande styrelseledamöterna enas om.

6.4

Jäv för styrelseledamot ska inte anses föreligga enbart av den anledningen att frågan
avser ett förhållande mellan Bolaget och en Part som ledamoten är anställd i eller har
annat engagemang med.

7

Kommunfullmäktiges ställningstagande, ägardialog,
valberedning till Flygplatsstyrelsen och Parternas insyn
m.m.

7.1

Kommunfullmäktiges ställningstagande
Innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas i
Bolaget eller Flygplatsbolaget, ska Styrelsen tillse att Parternas respektive fullmäktige
ges möjlighet att ta ställning till frågan.

7.2

Ägardialog

7.2.1

Styrelsen ska föra en fortlöpande dialog med Flygplatsstyrelsen och Flygplatsbolagets
operativa ledning kring Flygplatsbolagets ställning och utveckling samt i andra
strategiskt viktiga frågor. Ägardialogen syftar också till att följa upp ägardirektivet för
Flygplatsbolaget. Särskilda ägardialogsmöten ska hållas minst två gånger per år.
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7.2.2

Om så begärs av en Part ska Styrelsen tillse att Flygplatsbolagets VD, ekonomichef
eller annan person från Flygplatsbolagets ledning besöker kommunfullmäktige i de
ägarkommuner som så önskar för en redovisning av Flygplatsbolagets verksamhet och
resultat. Sådan redovisning ska dock endast kunna ske en gång per kalenderår och Part.

7.3

Valberedning till Flygplatsstyrelsen

7.3.1

Styrelsen i Bolaget ska verka som valberedning inför val av Flygplatsstyrelsen.
Flygplatsstyrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter, varav såväl företrädare för eller
anställda i kommunerna (Parterna) som externa ledamöter ska kunna komma ifråga.
Fullmäktige i Ängelholms kommun ska utse ledamöterna i Flygplatsstyrelsen efter
förslag från Styrelsen. Arvodet till ledamöterna i Flygplatsstyrelsen ska uppgå till 1,5
prisbasbelopp per år för ordföranden och 1 prisbasbelopp per år för övriga ledamöter.

7.4

Insyn och rapportering

7.4.1

Styrelsen ska tillse att Bolaget årligen lämnar en skriftlig redogörelse till samtliga Parter
beträffande Bolagets och Flygplatsbolagets verksamheter, resultat och ställning i övrigt.

7.4.2

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun (Part) ska vidare ha rätt att ta del av både
Bolagets och Flygplatsbolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig
om bolagen och dess verksamheter, vilket även innefattar rätt att begära in de yttranden
och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina
uppgifter. Föreligger hinder mot att överlämna viss uppgift på grund av lagstadgad
sekretess får uppgiften dock strykas eller utelämnas, varvid Bolaget respektive
Flygplatsbolaget ska uppge att uppgiften strukits eller utelämnats med angivande av
skälen härför.
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Särskild majoritet vid vissa beslut

8.1

Oaktat bestämmelserna i Bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen (2005:551)
erfordras för giltigt beslut i nedan angivna frågor avseende (i) bolagsstämma (b), minst
två tredjedels majoritet av det totala antalet Aktier i Bolaget och de avgivna rösterna på
bolagsstämman; och (ii) styrelsemöte (s), att ledamöter som har utsetts av Parter som
tillsammans äger minst två tredjedelar av Aktierna röstar för beslutet:
(a)

ändring av Bolagets bolagsordning (b) respektive förslag om ändring av
Flygplatsbolagets bolagsordning (s);

(b)

väsentlig ändring eller utvidgning av Bolagets (b) eller Flygplatsbolagets
verksamhet (s);

(c)

nedläggning eller väsentlig omstrukturering av Bolaget (b), Flygplatsbolaget eller
Flygplatsbolagets verksamhet inklusive försäljning eller nedläggning av rörelse
eller del av rörelse (s) samt beslut om likvidation, fusion eller delning av Bolaget
(b) eller Flygplatsbolaget (s);

(d)

fastställande av årsbudget för Bolaget (s);

(e)

utseende av Flygplatsstyrelsen (s);

(f)

entledigande och tillsättande av Flygplatsbolagets verkställande direktör (s);

(g)

fastställande av ägardirektiv för Bolaget (b) eller Flygplatsbolaget (s);
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(h)

utgivande av ersättning till Flygplatsbolaget för tillhandahållandet av Tjänsten
(s); och

(i)

beslut i fråga rörande Flygplatsbolaget som Flygplatsstyrelsen i enlighet med
ägardirektivet har hänskjutit för godkännande (s).

8.2

Om beslut i fråga som enligt punkt 8.1 ovan kräver kvalificerad majoritet i Styrelsen
inte kan fattas beroende på att erforderlig majoritet inte uppnås, ska ärendet bordläggas
och avföras från dagordningen utan att något beslut tas i frågan. Ärendet ska därefter
tas upp igen vid ett nytt styrelsesammanträde som ska hållas tidigast en (1) och senast
fyra (4) veckor därefter vid tidpunkt som Styrelsens ordförande bestämmer. Uppnås inte
heller vid detta sammanträde erforderlig majoritet i Styrelsen, ska på yrkande av minst
två (2) ledamöter i Styrelsen frågan hänskjutas till avgörande på ett särskilt
styrelsemöte, som ska hållas tidigast fyra (4) och senast åtta (8) veckor därefter vid
tidpunkt som Styrelsens ordförande bestämmer. Framställs inte sådant yrkande ska
frågan avföras från vidare behandling i Styrelsen under en period om minst sex (6)
månader.

8.3

Under tiden fram till det särskilda styrelsemötet som ska hållas enligt punkt 8.2 ovan
ska Parterna försöka lösa oenigheten i den aktuella frågan. Det åligger därvidlag varje
Part att agera förutsättningslöst och med iakttagande av den lojalitetsplikt som existerar
under detta Avtal. Parterna ska genom beslut i Styrelsen även kunna besluta om
medling under ledning av en utsedd neutral person eller grupp av personer. Uppnås inte
erforderlig majoritet vid det särskilda styrelsemötet, ska frågan avföras från vidare
behandling i Bolaget under en period om minst sex (6) månader.

8.4

Bristande enighet mellan Parterna eller i Styrelsen ska inte ge Part rätt till förtida
uppsägning av detta Avtal.

9

Finansiering

9.1

Parternas finansieringsåtagande

9.1.1

Envar av Parterna åtager sig genom ingåendet av detta Avtal att finansiera Bolagets
förvärv av Flygplatsbolaget och täcka de eventuella framtida förluster som uppkommer
i Flygplatsbolagets verksamhet, med anledning av Tjänstens tillhandahållande, med
nedan angivna maximala belopp (”Maxbeloppet”):
Part

Maxbelopp (kr)

Helsingborg

20 875 000

Ängelholm

16 255 000

Höganäs

5 355 000

Båstad

4 995 000

Klippan

1 435 000

Bjuv

1 085 000

Perstorp

197 768

Totalt:

50 197 768
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Maxbeloppet ska även täcka kostnaderna för Bolagets bildande och övriga kostnader
som är relaterade till förvärvet av Flygplatsbolaget, såvida inte Parterna beslutar annat.
9.1.2

Varje Part ska bidra till finansieringen av Bolaget, och indirekt Flygplatsbolaget, i
enlighet med vad som anges i avsnitt 9 i Avtalet och i proportion till sitt aktieinnehav i
Bolaget. Varje Parts finansieringsåtagande är vidare begränsat till Maxbeloppet.
Parternas finansiering ska tillföras Bolaget på likartat sätt och normalt genom att
Bolaget erhåller ett driftbidrag för täckande av uppkommen förlust eller, när så är
möjligt, ett villkorat aktieägartillskott. Parterna ska dock även kunna besluta att tillföra
Bolaget finansiering på annat sätt i enskilda fall. Finansieringen ska tillföras Bolaget vid
behov, efter begäran därom från Styrelsen.

9.1.3

Utöver finansieringsåtagandet i denna punkt 9.1 och vad som i övrigt uttryckligen anges
i avsnitt 9 har Parterna ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital, ställa säkerhet
eller på annat sätt bidra till Bolagets och Flygplatsbolagets finansiering.

9.2

Köpeskillingen för aktierna i Flygplatsbolaget

9.2.1

Den preliminära köpeskillingen för Bolagets förvärv av samtliga aktier i
Flygplatsbolaget uppgår till tjugo miljoner (20 000 000) kronor. Den slutliga
köpeskillingen kommer att bestämmas när ett slutligt tillträdesbokslut för
Flygplatsbolaget föreligger i enlighet med vad som stadgas i aktieöverlåtelseavtalet med
säljaren Peab FU Holding 8 AB.

9.2.2

Köpeskillingen för Bolagets förvärv av aktierna i Flygplatsbolaget ingår i Maxbeloppet.

9.3

Covid-19-stöd

9.3.1

På grund av den extraordinära situation som Flygplatsbolaget för närvarande befinner
sig i till följd av Covid-19-pandemin har Parterna beslutat att tillföra Flygplatsbolaget
ett särskilt Covid-19-stöd till täckande av Flygplatsbolagets prognosticerade förlust
under perioden 1 september – 31 december 2020 med […] kronor. Covid-19-stödet ska
tillföras Flygplatsbolaget i anslutning till att förvärvet av Flygplatsbolaget har
genomförts.

9.3.2

Covid-19-stödet ingår i Maxbeloppet.

9.4

Flygplatsbolagets upplåning

9.4.1

Flygplatsbolaget ska varje enskilt räkenskapsår finansiera sitt behov av beräknat
rörelsekapital för tillhandahållandet av Tjänsten genom att uppta lån hos någon eller
några av Parterna eller i extern bank. Lånebehovet ska fastställas i den årsbudget som
antas av Flygplatsstyrelsen inför varje nytt räkenskapsår. Flygplatsstyrelsen ska inför
varje nytt räkenskapsår skriftligen underrätta Styrelsen om Flygplatsbolagets beräknade
lånebehov det kommande räkenskapsåret. Till underrättelsen ska vara fogat ett skriftligt
underlag som utvisar hur Flygplatsbolagets lånebehov har beräknats och vilka kostnader
för tillhandahållandet av Tjänsten, inklusive eventuella investeringar, som har beaktats
vid fastställandet av lånebehovet.

9.4.2

Styrelsen ska därefter ta beslut om att godkänna Flygplatsbolagets upplåning, varefter
Flygplatsstyrelsen ska verkställa Flygplatsbolagets upplåning i enlighet med Styrelsen
beslut. Styrelsen ska vid sitt beslut tillse att Flygplatsbolagets kostnader för det
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kommande räkenskapsåret är rimliga och att Flygplatsbolaget inte erhåller någon
överkompensation för Tjänstens tillhandahållande.
9.4.3

I de fall som en Part som ställer ut lån till Flygplatsbolaget ska lånet vara förenat med
en marknadsmässig ränta i proportion till kreditrisken.

9.4.4

Varje Part ska vara skyldig att - i proportion till sin ägarandel och begränsat till denna
andel och således inte solidariskt med annan Part - svara för att ställa de säkerheter som
långivaren kräver i samband med sådan utlåning till Flygplatsbolaget som har godkänts
i Styrelsen. Flygplatsbolaget ska erlägga en marknadsmässig borgensavgift till varje
enskild Part för det borgensåtagande som Part har ställt ut.

9.5

Förlusttäckning

9.5.1

Bolaget ska genom ägardirektivet instruera Flygplatsstyrelsen att senast per den 15 maj
och den 15 september lämna en skriftlig rapport till Styrelsen (”Rapporten”) som
utvisar Flygplatsbolagets resultat vid utgången av föregående tertial och en
resultatprognos för helåret. Rapporten ska på ett objektivt sätt beakta all relevant känd
fakta och alla de övriga omständigheter som skäligen kan förväntas påverka
Flygplatsbolagets verksamhet, kostnader och resultat.

9.5.2

Rapporten ska ligga till grund för Styrelsens efterföljande analys och planering av
huruvida och i vilken utsträckning som Bolaget kan komma att behöva täcka eventuell
uppkommen förlust i Flygplatsbolaget med anledning av Tjänsten vid räkenskapsårets
utgång. Förlusttäckningen får inte överstiga vad som krävs för att täcka de kostnader
som har uppkommit i samband med Tjänsten med hänsyn tagen till de intäkter som
därvid har erhållits. Flygplatsbolaget ska inte erhålla någon överkompensation för
Tjänsten och Parterna ska tillse att Flygplatsbolagets kostnader för tillhandahållandet av
Tjänsten är i paritet med de driftskostnader som Flygplatsbolaget hade när bolaget var i
privat ägo, med undantag för normala kostnadsökningar i Flygplatsbolagets verksamhet.

9.5.3

Parterna är ense om att Bolaget, i förekommande fall, ska täcka den förlust som
Flygplatsbolaget uppvisar varje enskilt räkenskapsår med anledning av Tjänsten, genom
att lämna koncernbidrag eller på annat sätt som beslutas av Styrelsen. Bolaget ska även
utfärda en kapitaltäckningsgaranti för Flygplatsbolaget varigenom Bolaget åtager sig att
svara för att Flygplatsbolagets egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det
registrerade aktiekapitalet.

9.5.4

Inom ramen för Parternas finansieringsåtagande enligt punkt 9.1 ovan ska Parterna
vidare, när så begärs av Styrelsen, täcka uppkommen förlust i Bolaget för varje enskilt
räkenskapsår upp till Maxbeloppet genom att utbetala ett driftbidrag till Bolaget.

9.6

Återbetalning av lämnade villkorade aktieägartillskott
Varje Part åtar sig, i förekommande fall, att på årsstämma i Bolaget rösta för
återbetalning av de eventuella villkorade aktieägartillskott som Parterna har lämnat till
Bolaget från Bolagets tillgängliga vinstmedel innan någon vinstutdelning sker från
Bolaget.

9.7

Insyn i Flygplatsbolaget
Bolaget ska i ägardirektivet till Flygplatsbolaget tillse att Styrelsen äger rätt att ta del av
Flygplatsbolagets räkenskaper och andra handlingar som rör Flygplatsbolagets
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verksamhet, i den omfattning det behövs för att Styrelsen ska kunna bedöma
Flygplatsbolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som ska behandlas vid
sammanträde i Styrelsen eller på bolagsstämma.
9.8

Ytterligare finansiering till Bolaget
Om Styrelsen finner att Bolaget är i behov av ytterligare finansiering utöver
Maxbeloppet, ska Styrelsen diskutera frågan och ta fram förslag till Parterna på hur
Bolaget kan tillföras sådan ytterligare finansiering. Part har dock inte någon skyldighet
att tillskjuta något ytterligare kapital till Bolaget utöver Maxbeloppet, och accepterar i
följd därav även att Parts andel av Bolagets aktiekapital kan komma att spädas ut om
det på bolagsstämma i Bolaget beslutas att emitteras Aktier och Part då avstår från att
teckna sådana Aktier.

10

Utdelning
Parterna är ense om att ingen vinstutdelning ska ske från Bolaget förrän eventuella
lämnade villkorade aktieägartillskott har kunnat återbetalas till Parterna. Motsvarande
begränsning ska gälla för vinstutdelning från Flygplatsbolaget, d.v.s. för det fall Bolaget
har lämnat villkorade aktieägartillskott till Flygplatsbolaget ska dessa återbetalas till
Bolaget innan vinstutdelning sker.

11

Övergång och förköp av Aktier

11.1

Förbud mot att överlåta aktier
Ingen Part äger rätt att överlåta eller pantsätta eller på annat sätt förfoga över sitt
aktieinnehav i Bolaget, på annat sätt än som framgår av denna punkt 11.

11.2

Överlåtelse till av Part kontrollerat bolag

11.2.1

Part äger rätt att överlåta sina Aktier i Bolaget till annat Koncernbolag utan att
bestämmelserna om inskränkningar i Aktiernas överlåtbarhet i detta Avtal respektive
Bolagets bolagsordning blir tillämpliga. Vid förvärvet ska Koncernbolaget skriftligen
ansluta sig till och tillträda Avtalet som ny Part istället för den överlåtande Parten. Den
överlåtande Parten ska dock kvarstå med ett solidariskt ansvar för Koncernbolagets
uppfyllande av Koncernbolagets skyldigheter enligt detta Avtal.

11.2.2

Överlåtande Part ska tillse att Aktierna i Koncernbolaget inte överlåts till förvärvare
utanför koncernen, utan att Aktierna i Bolaget dessförinnan har erbjudits övriga Parter
till förköp i enlighet med punkt 11.3 nedan.

11.3

Förköp

11.3.1

Parterna är ense om att ingen Part ska kunna överlåta sina Aktier i Bolaget före den 31
december 2030 annat än med de andra Parternas skriftliga godkännande därtill.

11.3.2

För tiden efter den 31 december 2030 gäller bestämmelserna i punkt 11.3.3 – 11.3.11
nedan om Part önskar överlåta sina Aktier.

11.3.3

För det fall en Part önskar överlåta eller på annat sätt avhända sig samtliga eller vissa av
sina Aktier, ska dessa Aktier av sådan Part först erbjudas de andra Parterna till förköp.
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Parterna är vidare införstådda med att en Part i vissa situationer kan vara skyldig att
erbjuda sina aktier i Bolaget till förköp av de andra Parterna i enlighet med vad som
anges i detta Avtal. Förköpsrätten får inte utövas beträffande mindre antal Aktier än de
som erbjudits.
11.3.4

Skyldigheten att erbjuda Aktierna till förköp ska fullgöras genom en oåterkallelig
skriftlig anmälan till Styrelsens ordförande med angivande av tilltänkt förvärvare och
övriga villkor för övergången inklusive köpeskillingen, vilken måste utgå i kontanter.
Vid överlåtelse av en Parts Aktier ska, i förekommande fall, även av denne Part
lämnade aktieägartillskott till Bolaget ingå i överlåtelsen.

11.3.5

När ett överlåtelseerbjudande avgivits, ska Styrelsens ordförande genast skriftligen
meddela detta till de förköpsberättigade Parterna med anmodan till dessa att, om en Part
önskar begagna sig av förköpsrätten, skriftligen framställa förköpsanspråk till
Styrelsens ordförande inom tre (3) månader från den dag då anmälan mottogs.

11.3.6

Inom en (1) vecka efter att Styrelsen ordförande mottagit Parts förköpsanspråk enligt
punkt 11.3.5, ska Styrelsens ordförande skriftligen meddela Parterna om och hur de
förköpsberättigade Parterna avser att utnyttja förköpsrätten. Har flera Parter anmält
intresse av att utöva sin förköpsrätt ska de aktuella Aktierna fördelas mellan Parterna
proportionerligt.

11.3.7

Genom förköp förvärvade Aktier ska inlösas kontant inom två (2) månader från den
tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt, mot överlämnande av eventuellt utfärdat
aktiebrev samt samtliga andra rättigheter som följer med innehav av Aktie i Bolaget.

11.3.8

Avstår de förköpsberättigade Parterna från att utöva förköpsrätten äger erbjudande Part
fritt överföra Aktierna inom tre (3) månader från utgången av erbjudandefristen till den
i anmälan om förköp angivne förvärvaren och på de övriga villkor som angivits i
anmälan om förköp, dock med beaktande av vad som följer av punkt 11.3.9 nedan.

11.3.9

Part, som överlåter eller på annat sätt överför sina Aktier till tredje man ska tillse att den
som förvärvar Aktierna i omedelbar anslutning till förvärvet ansluter sig skriftligen till
detta Avtal. Om förvärvaren inte senast en (1) vecka från det att förvärvet genomförts
anslutit sig till detta Avtal äger var och en av de andra Parterna rätt att påkalla att de
överlåtna Aktierna blir föremål för hembud enligt bolagsordningens bestämmelser.

11.3.10

Vad ovan stadgas om Aktier ska även gälla interimsaktier, konvertibler,
teckningsoptioner, teckningsrätter, fondaktierätter samt andra instrument om rätt till
ägande eller annan rätt i Bolaget som Part äger.

11.3.11

Med överlåtelsen av Aktier följer även, i förekommande fall, sådan Parts rätt till
återbetalning av lämnade villkorade aktieägartillskott.

11.4

Överlåtelse av samtliga Aktier i Bolaget
Lämnar tredje man bud till Parterna som avser ett förvärv av samtliga aktier i Bolaget,
ska följande gälla. Om Parter som tillsammans representerar minst två tredjedelar av det
totala antalet Aktier i Bolaget accepterar budet, förbinder sig samtliga Parter att avyttra
sina Aktier till det pris per Aktie och övriga villkor som anges i sådan tredje mans bud.
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11.5

Åtagande att inte påkalla eller utöva rätt enligt bolagsordningen
Envar av Parterna åtar sig att inte påkalla eller utöva lösenrätt enligt Bolagets
bolagsordnings bestämmelser om förköp eller hembud i samband med Parts överlåtelse
av Aktier som sker i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal eller som sker med
godkännande av de andra Parterna.

12

Värdering

12.1

Om ingen köpeskilling angivits i ansökan om förköp enligt punkt 11.3 ovan eller om
värdering av Aktie i annat fall ska ske enligt Avtalet, och Parterna ej kan träffa
överenskommelse om lösenbelopp för Aktierna inom en (1) månad från det att
erbjudandefristen utgått eller från begäran om värdering gjordes av Part, ska
lösenbeloppet motsvara Aktiernas marknadsvärde (i förekommande fall inklusive
värdet av de till Bolaget av sådan Part lämnade aktieägartillskott) vid tidpunkten för
lösningsanspråkets framställande. Kan Parterna ej träffa överenskommelse om
lösenbelopp för Aktierna inom ovan angiven tidsfrist, ska lösenbeloppet bestämmas av
en oberoende och Parterna fristående värderingsman utsedd av Sydsvenska
Handelskammaren. Värderingsexperten ska vara anställd hos en välrenommerad
revisionsbyrå med stor erfarenhet av värdering av bolag. Kostnaden för sådan värdering
ska delas lika mellan Parterna.

12.2

Det av den oberoende värderingsmannen fastställda värdet på Bolaget är bindande och
varje Aktie i Bolaget ska anses ha den andel i värdet som svarar mot Aktiens andel i
Bolagets kapital.

13

Pantsättning
Part äger inte pantsätta Aktie i Bolaget eller annat instrument som ger rätt till aktie eller
vinst i Bolaget utan skriftligt medgivande från samtliga Parter.

14

Meddelanden
Varje meddelande eller påkallande enligt detta Avtal ska av Part översändas till annan
Part på sätt som anges i denna punkt och till den adress som angivits i Avtalets ingress
(eller till den adress som Part senare skriftligen meddelat övriga Parter, med iakttagande
av bestämmelserna i denna punkt). Sådant meddelande ska anses ha kommit mottagaren
tillhanda

15

(a)

om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet;

(b)

om avsänt med e-post; vid kvittens eller svar från adressaten som innebär
bekräftelse av att meddelandet har mottagits; eller

(c)

om avsänt med rekommenderat brev; tre (3) dagar efter avlämnande för
postbefordran.

Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter
Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får ej överlåtas eller pantsättas
utan samtidig överlåtelse av de Aktier som omfattas av Avtalet i enlighet med
bestämmelserna om förköp i punkt 11.3 ovan.
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Bestämmelses ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i detta Avtal (eller del därav) vara ogiltig, ska detta inte
innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltigt. I stället ska Parterna
justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets
syfte och inriktning. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse
som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtalet
ska fortsätta gälla.

17

Fullständig reglering och ändringar

17.1

Detta Avtal reglerar med uteslutande av lagen om handelsbolag och enkla bolag
uttömmande alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och
utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal.

17.2

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen
avfattade och undertecknade av Parterna.

18

Avtalstid

18.1

Detta Avtal träder i kraft när båda Parter i behörig ordning har undertecknat Avtalet och
gäller för en inledande avtalstid till och med den 31 december 2030. Om inte Avtalet
sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast tolv (12) månader före avtalstidens
utgång, förlängs avtalstiden för Avtalet därefter automatiskt med två (2) år i taget med
oförändrad uppsägningstid.

18.2

Skulle Avtalet sägas upp av en Part enligt punkt 18.1 ovan, är sådan Part skyldig att
erbjuda sina Aktier till förköp enligt punkt 11.3 ovan varvid värdet av Aktierna
(köpeskillingen) ska bestämmas i enlighet med punkt 12 ovan.

18.3

En Parts uppsägning av Avtalet ska inte påverka Avtalets giltighet i övrigt, utan Avtalet
ska fortsätta att vara i kraft mellan övriga Parter.

19

Avtalsbrott; obestånd

19.1

För det fall Part i väsentligt hänseende bryter mot detta Avtal och, i det fall brott mot
avtalet kan avhjälpas, underlåter att avhjälpa sådant brott inom trettio (30) dagar från
det att sådan Part har mottagit skriftligt meddelande angående brottet från någon av de
andra Parterna, äger de andra Parterna rätt, men ingen skyldighet, att säga upp detta
Avtal avseende den Part som brutit mot Avtalet. De andra Parterna ska därvid även ha
en ovillkorlig rätt att förvärva den avtalsbrytande Partens Aktier alternativt besluta att
Aktierna ska vara föremål för indragning för återbetalning till den avtalsbrytande Parten
(enligt 20 kap aktiebolagslagen). Värdet av Aktierna ska i dessa fall bestämmas i
enlighet med punkt 12 ovan, men med en prisreduktion om trettio (30) procent.

19.2

Den påföljd som föreskrivs i punkt 20.1 ovan ska inte utesluta annan påföljd som
Parterna kan äga rätt till gentemot den Part som bryter mot Avtalet.

19.3

Om Part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, ställer in betalningarna eller
eljest måste anses ha kommit på obestånd, äger den andre Parten rätt att förvärva den
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obeståndsdrabbade Partens Aktier. Värdet av Aktierna ska fastställas i enlighet med
punkt 12 ovan.

20

Tillämplig lag och tvister

20.1

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

20.2

Tvist mellan Parterna i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol.
Tvist avseende lösenbelopp för Aktie ska dock avgöras enligt den i punkt 12 stadgade
ordningen.
________________________________
SIGNATURSIDA FÖLJER
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Detta Avtal har upprättats i sju (7) likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.
Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

Helsingborg stad

Ängelholms kommun

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

Höganäs kommun

Båstad kommun

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

Klippans kommun

Bjuvs kommun

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Ort:
Datum:
Perstorp kommun
_________________________
_________________________
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Bolagsordning för Ängelholms Flygplats AB
(org.nr. 556814-2896)

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Ängelholms Flygplats AB.
§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Ängelholms kommun, Skåne län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att driva, utveckla och förvalta
Ängelholms/Helsingborgs flygplats. Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig
verksamhet.
Verksamheten ska i huvudsak bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.
§ 4 Verksamhetsändamål
Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av kommunikationer
med flyg till och från Ängelholms/Helsingborgs flygplats för invånare, näringsliv och
besökare och därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt.
Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala
likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den
kommunala självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser
förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom
ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till
aktieinnehavet.
§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 miljoner kronor och högst 8 miljoner kronor.
§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 2000 aktier och högst 8000 aktier.
§ 7 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.
Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill
dess nästa årsstämma har hållits.
§ 8 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i
förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en
suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade. Även ett registrerat revisionsbolag får
utses till revisor.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i
Ängelholms kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-brev till aktieägarna tidigast
sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång.
Därvid ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören
8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt
suppleanter (i förekommande fall).
11. Val av revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall.
12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och
suppleant för denne.

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.
§ 13 Kommunstyrelses rätt till information
Kommunstyrelserna i ägarkommunerna har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
§ 14 Kommunfullmäktiges ställningstagande
Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas, ska delägarkommunernas fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till
frågan.
§ 15 Hembudsförbehåll
Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien.
Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt
som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får inte ske av ett mindre antal
aktier än hembudet omfattar.
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.
Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad
med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken
lösningsanspråk ska framställas.
Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt
ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga
aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till
deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska dras in genom
nedsättning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägare.
Om aktie har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen.
För inlösen ska inga andra villkor gälla.
Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i
frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom tre (3) månader
från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.
Lösenbeloppet ska betalas inom två (2) månader från den tidpunkt då lösenbeloppet
blev bestämt.
_________
Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den [datum] 2020.

ÄGARDIREKTIV
SID 1(4)

ÄGARDIREKTIV för Ängelholms Flygplats AB
1. Inledning
Ängelholms flygplats AB (ÄFAB) är ett flygplatsbolag som är helägt av Ängelholm
Helsingborg flygplats Holding AB, nedan kallat ägarbolaget. ÄFAB driver flygplatsen
Ängelholm Helsingborg Airport (flygplatsen) som är belägen i Ängelholms kommun.
Ägarbolaget, ägs av de sju nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm, nedan kallade ägarkommunerna. ÄFAB är
således en del av ägarkommunernas verksamhet.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.
2. Syfte, åligganden och uppdrag
2.1.

Det kommunala ändamålet

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av kommunikationer
med flyg till och från Ängelholms/Helsingborgs flygplats för invånare, näringsliv och
besökare och därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt.
Bolagets verksamhet ska i huvudsak bedrivas åt ägarkommunerna/i ägarkommunernas
ställe.
2.2.

Tillhandahållande av allmännyttig tjänst

Bolaget ska säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från flygplatsen till och med den 1
september 2030.1 Detta ska ske i enlighet med det kommunala ändamålet för bolaget. ÄFAB:s
skyldigheter inkluderar förvaltning av flygplatsinfrastrukturen avseende säkerhet,
tillgänglighet och beredskap. Bolaget ska vidare tillhandahålla tjänster i den utsträckning de
är nödvändiga för att trafik ska kunna bedrivas vid flygplatsen. Bolagets förbindelser med
flygbolag ska vara icke-diskriminerande.
2.3.
Övriga uppdrag
I övrigt ska bolaget utveckla, driva och förvalta flygplatsen i samverkan med
ägarkommunerna, regionens företag och andra regionala aktörer. Bolaget ska därutöver vara
en av de ledande flygplatserna i Sverige när det gäller klimat- och hållbarhetsarbete. Bolaget
ska således upprätthålla och utveckla det miljöarbete mot en klimatneutral drift av bolaget
som redan idag bedrivs samt verka för en utveckling mot ett fossilfritt resande med flyg.
Därtill ska bolaget säkerställa tillgängligheten för ambulansflyg och annan samhällsviktig
beredskap inom ramen för sin verksamhet.
3. Ekonomi
Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i
enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv.

1

Detta förordnande kan komma att förlängas.
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I samband med ägarbolagets tillträde av aktierna i ÄFAB ska ägarkommunerna utge ett visst
belopp till ÄFAB för täckande av bolagets prognosticerade förlust under perioden 1
september – 31 december 2020. Stödet ges på grund av den extraordinära situation som
bolaget befinner sig i till följd av coronapandemin. Skulle ÄFAB under år 2020 erhålla statliga
eller regionala bidrag för driften av bolagets verksamhet ska ägarkommunerna ha möjlighet
att begära återbetalning av del av den ersättning som har utbetalats till ÄFAB.
3.1
Bolagets upplåning
Bolaget ska varje enskilt räkenskapsår finansiera sitt behov av beräknat rörelsekapital för
tillhandahållandet av den allmännyttiga tjänsten genom att uppta lån hos ägarkommuns
internbank eller i extern bank. Lånebehovet ska fastställas i den årsbudget som antas av
ÄFAB:s styrelse inför varje nytt räkenskapsår. ÄFAB:s styrelse ska inför varje nytt
räkenskapsår skriftligen underrätta ägarbolagets styrelse om ÄFAB:s beräknade lånebehov
det kommande räkenskapsåret. Till underrättelsen ska vara fogat ett skriftligt underlag som
utvisar hur bolagets lånebehov har beräknats och vilka kostnader för tillhandahållandet av
den allmännyttiga tjänsten, inklusive eventuella investeringar, som har beaktats vid
fastställandet av lånebehovet.
Det är styrelsen i ägarbolaget som genom beslut godkänner ÄFAB:s upplåning. Därefter kan
ÄFAB:s styrelse verkställa upplåningen. Om ägarkommun ställer ut borgen ska ÄFAB erlägga
en marknadsmässig borgensavgift till kommunen i fråga.
3.2
Förlusttäckning
Styrelsen i ÄFAB ska senast per den 15 maj och den 15 september lämna en skriftlig rapport
till styrelsen i ägarbolaget som utvisar ÄFAB:s resultat vid utgången av föregående tertial och
en resultatprognos för helåret. Rapporten ska på ett objektivt sätt beakta all relevant känd
fakta och alla de övriga omständigheter som skäligen kan förväntas påverka bolagets
verksamhet, kostnader och resultat.
Rapporten ska ligga till grund för ägarbolagets efterföljande analys och planering av huruvida
och i vilken utsträckning som ägarbolaget kan komma att täcka uppkommen förlust i ÄFAB
med anledning av den allmännyttiga tjänsten vid räkenskapsårets utgång. Förlusttäckningen
får inte överstiga vad som krävs för att täcka de kostnader som har uppkommit i samband
med tillhandahållandet av tjänsten med hänsyn tagen till de intäkter som därvid har erhållits.
De kostnader för driften av ÄFAB:s verksamhet som bolaget haft under den tid som bolaget
varit i privat ägo ska ligga till grund för bedömningen. Det innebär att ÄFAB:s kostnader för
tillhandahållandet av tjänsten ska vara i paritet med de driftskostnader som ÄFAB hade när
bolaget var i privat ägo, med undantag för normala kostnadsökningar. Någon
överkompensation till ÄFAB får inte ske.
Ägarbolaget ska täcka den förlust som ÄFAB uppvisar varje enskilt räkenskapsår med
anledning av tillhandahållandet av tjänsten, genom att lämna koncernbidrag eller på annat
sätt som beslutas av ägarbolagets styrelse.
4. Ägarnas insyn och kontroll över verksamheten
4.1.

Styrelsen i ägarbolaget

Styrelsen i ägarbolaget ska diskutera och besluta i strategiskt viktiga frågor rörande ÄFAB
samt fastställa nya eller ändrade ägardirektiv för bolaget.
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Innan ÄFAB:s styrelse fattar beslut i nedan angivna frågor ska ett godkännande erhållas av
styrelsen i ägarbolaget.


Budget för kommande räkenskapsår



Investeringsplan



Affärsplan



Väsentliga avtal



Tillsättande/entledigande av VD

4.1.1.

Ägardialog

Ägardialog ska hållas minst två gånger om året. Syftet med ägardialogen är att föra dialog
kring bolagets ställning och utveckling. Ägardialogen syftar också till att diskutera
utformningen av ägardirektivet, följa upp detsamma samt i samband med detta överväga
eventuell revidering. I ägardialogen deltar styrelsen för ägarbolaget eller representanter
från styrelsen, ÄFAB:s ordförande och VD.
4.1.2.

Löpande samråd och informationsskyldighet

Styrelsen i ägarbolaget har rätt att ta del av ÄFAB:s räkenskaper och andra handlingar som
rör bolagets verksamhet, i den omfattning det behövs för att kunna bedöma ÄFAB:s
ställning och resultat, ersättning för tjänstens tillhandahållande eller ett visst ärende som
ska behandlas vid styrelsesammanträde eller på bolagsstämma.
Ägarbolaget ska utan dröjsmål få del av:


protokoll från bolagsstämma



protokoll från styrelsesammanträde



bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisor, samt



övriga begärda handlingar

ÄFAB är dessutom skyldigt att löpande informera ägarbolaget om väsentliga händelser i
verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för fullmäktiges
ställningstagande.
4.2.

Information till kommunstyrelse

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun har rätt att ta del av både bolagets handlingar
och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget, vilket även innefattar rätt att från
bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska
kunna fullgöra sina uppgifter.
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Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift får
uppgiften uteslutas. ÄFAB ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett och skälen
för detta.
Företrädare för ÄFAB är vidare skyldig att på begäran av ägarkommun deltaga vid möte
hos kommunen i syfte att rapportera om bolaget och dess ställning.
4.3.

Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande

Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan ett
kommunalt bolag fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt. För att säkra fullmäktiges kontroll gäller följande.
Om ÄFAB avser fatta beslut om:


åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten



att ingå avtal/överenskommelser som medför en väsentlig förändring av
balansräkningen



att ingå avtal/överenskommelser som har strategisk eller principiell betydelse



att avyttra betydande del av bolagets verksamhet

ska styrelsen i ägarbolaget först avgöra om frågan är av sådan principiell beskaffenhet
eller av större vikt att kommunfullmäktige ska ta ställning i frågan innan bolaget fattar sitt
beslut. ÄFAB ansvarar för att se till att berörda frågor kommer in till ägarbolaget för
beredning.
4.4.

Styrdokument

Bolaget ska känna till de övergripande styrdokument och policys som gäller för
Ängelholms kommuns verksamheter och verka för att dessa i tillämpliga delar följs och
inarbetas i bolagets egna policys, direktiv och riktlinjer.
4.5.

Uppföljning

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur
den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala
ändamålet.

5. Avslutning
Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning och
aktieägaravtal, ska, när det gäller strategiska mål och viktiga beslut, tolkas på ett sådant
sätt att ägarkommunernas inflytande blir effektivt, i den meningen att ÄFAB underställs en
kontroll som gör det möjligt för ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan på de
beslut som fattas av bolaget.
Detta ägardirektiv ska antas på bolagsstämma i bolaget.
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Aktieöverlåtelseavtal
Detta aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan
(1)

Peab FU Holding 8 AB, org.nr 559230-5469, Box 808, 169 28 Solna, (“Säljaren”);
och

(2)

[XX] AB, org.nr 559257-3132, c/o Ängelholms kommun, Östra vägen 2, 262 80
Ängelholm (“Köparen”).

1

Bakgrund

1.1

Ängelholms Flygplats AB, org.nr 556814-2896, (”Bolaget”) har ett aktiekapital om
2 740 000 kronor fördelat på 2 740 aktier.

1.2

Säljaren är ägare till samtliga aktier i Bolaget.

1.3

Köparen önskar förvärva Säljarens aktier i Bolaget på de villkor som framgår av detta
aktieöverlåtelseavtal.

1.4

Säljaren har före Parternas ingående av detta Avtal anmält Transaktionen till
Säkerhetspolisen i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

2

Definitioner

2.1

I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd:
”Aktierna” avser samtliga 2 740 aktier i Bolaget;
”Arrendeavtalet” avser det arrendeavtal som ska ingås på Tillträdesdagen mellan
Projektfastigheter Götaland AB, org nr 556259-3540, ett bolag ingående i
Säljarkoncernen, och Bolaget avseende delar av fastigheten Ängelholm Barkåkra 50:2
enligt Bilaga […];
”Avtal” avser detta aktieöverlåtelseavtal och samtliga bilagor därtill;
”Avtalsdagen” avser dagen för undertecknandet av detta Avtal;
"Avgående Befattningshavare" avser samtliga styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter i Bolaget;
”Bankdag” avser sådan dag (förutom lördag och söndag) då svenska affärsbanker
håller öppet för allmänheten, med undantag för internetbanktjänster;
“Belastning” avser en option, inteckning, pant eller annan belastning eller säkerhet
samt, med avseende på aktier, konvertibler och teckningsrätter, varje options- förköps-,
samtyckes-, hembuds- eller lösenrätt;
”Bokslutsdagen” avser den 31 december 2019;
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”Bolaget” har den innebörd som anges i punkt 1.1;
”Brist” avser brist eller felaktighet i Garantierna;
"Datarummet" avser (a) de dokument som tillhandahållits Köparen och dess rådgivare
i ett virtuellt datarum avseende Transaktionen innehållande legal information relaterat
till Bolaget per [tidpunkt] (en USB-sticka med Datarummet bifogas som Bilaga […]),
och (b) de skriftliga svar som tillhandahållits Köparen per [tidpunkt] som svar på de
frågor som ställts av Köparen och dess rådgivare i samband med Köparens Due
Diligence, i den utsträckning de har inkluderats i Datarummet;
“Due Diligence” har den innebörd som anges i punkt 7;
“Extraordinära Transaktioner” avser (i) eventuell värdeöverföring enligt definitionen
i 17 § 1 aktiebolagslagen, såsom överlåtna tillgångar och, i förekommande fall,
övertagna, ersatta eller eftergivna förpliktelser som betalats eller fullgjorts eller
överenskommits att fullgöras av Bolaget till (eller till förmån för) Säljaren eller någon
medlem av Säljarkoncernen eller eftergift av krav från Bolaget visavi Säljaren eller
någon medlem av Säljarkoncernen; (ii) eventuell exitbonus eller betalning av avgifter
eller kostnader i samband med Transaktionen; och (iii) något avtal eller arrangemang
för fullgörandet av det som framgår ovan;
“Fastigheterna” avser de områden inom fastigheterna Ängelholm Barkåkra 50:2 och
Ängelholm Barkåkra 50:3, som Bolaget har nyttjanderätt till enligt Arrendeavtalet och
Hyresavtalet, och på vilka Verksamheten bedrivs;
“Föreskrivna Bolagshandlingar” avser Bolagets aktiebok, aktiebrev, protokoll från
bolagsstämma, protokoll från styrelsemöten samt likvärdig bolagsdokumentation;
“Garantierna” har den innebörd som anges i avsnitt 7;
”Hyresavtalet” avser det hyresavtal som ska ingås på Tillträdesdagen mellan
Projektfastigheter Götaland AB, org nr 556259-3540, ett bolag ingående i
Säljarkoncernen, och Bolaget enligt Bilaga […];
”Immateriella Rättigheter” avser de uppfinningar, patent, Know-How,
företagshemligheter, mönster, upphovsrättigheter, närstående rättigheter,
databasrättigheter, varumärken, domännamn, firmarättigheter och andra rättigheter av
liknande slag, såväl registrerade som icke registrerade, inklusive ansökningar om
registrering av sådana rättigheter, som används i eller behövs för Bolagets verksamhet;
”Justerat eget kapital” avser Bolagets redovisade egna kapital med tillägg om 78,6
procent av Bolagets obeskattade reserver;
”Know-How” avser teknisk eller kommersiell information av konfidentiell natur (t ex
kvalitetsprocesser, databaser, kundlistor, leverantörsinformation, finansiell
information);
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“Kontroll” avser den direkta eller indirekta möjligheten att utöva inflytande eller
påverka en juridisk persons ledning eller tillvägagångsätt, oavsett om detta sker genom
ägande eller på annat sätt, “Kontrollera” och “Kontrollerad” ska ha samma betydelse;
“Krav” avser krav som Köparen ställer mot Säljaren på grund av en överträdelse av en
bestämmelse i detta Avtal;
"Krona för Krona" innebär att Köparen enbart kan kräva en krona av Säljaren i
kompensation för varje krona av förlust som uppkommit för Bolaget eller Köparen;
”Köparen” har den innebörd som anges i punkt (2) ovan;
”Miljö” avser mark, vatten och luft, inklusive luft i byggnader och luft i naturliga eller
konstruerade anläggningar ovan såväl som under jord;
”Miljölagstiftning” avser vid varje tid gällande lagstiftning (civilrättslig såväl som
straffrättslig och förvaltningsrättslig), författningar, förordningar, domslut, beslut,
föreskrifter, direktiv, konventioner samt av myndighet eller kommun utfärdade förbud,
förelägganden och andra ålägganden, till skydd för Miljön eller människors och andra
levande väsens hälsa eller avseende arbetsförhållanden eller genererande, transport,
förvaring, behandling eller bortskaffande av farliga ämnen;
”Miljötillstånd” avser samtliga tillstånd, domar, licenser, godkännanden, registreringar
och andra samtycken eller anmälningsärenden som krävs enligt Miljölagstiftningen för
bedrivandet av Verksamheten;
“Nyckelanställda” avser de personer ingående i Personalen som är listade i Bilaga
[…];
“Närstående” avser sådan fysisk eller juridisk person som anges i 21 kap 1 §
aktiebolagslagen (2005:551);
”Part” avser Säljaren eller Köparen, var för sig;
”Parterna” avser Säljaren och Köparen, gemensamt;
”Personalen” avser samtliga Bolagets anställda, vilka förtecknats i Bilaga […];
”Preliminär Köpeskilling” avser den preliminära köpeskillingen för Aktierna som
angivits i punkt 4.1 nedan;
”Proformabokslut” avser en av Säljaren framtagen resultat- och balansräkning för
Bolaget utvisande Bolagets uppskattade resultat och ställning per Tillträdesdagen som
ska ha belastats med Verksamhetens samtliga kostnader hänförliga till tiden före
Tillträdesdagen, dock inte kostnader för den av Säljaren inledda avvecklingen av
Verksamheten som belöper på tiden efter Tillträdesdagen, såsom t ex uppsägningslöner
för tiden efter Tillträdesdagen;
”Redovisningsprinciper” avser de redovisningsprinciper, regler, policys, procedurer
och metoder som tillämpats av Bolaget under de tre senaste räkenskapsåren före
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Tillträdet, förutsatt att sådana redovisningsprinciper, regler, policys, procedurer och
metoder överensstämmer med gällande lag och god redovisningssed i Sverige;
”SCC” avser Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut;
“Skada” avser direkt förlust, skada och kostnad som Köparen åsamkas eller den direkta
och rimligen förutsebara indirekta förlust, skada eller kostnad som Bolaget åsamkas
med anledning av en Brist i Garantierna eller Säljarens övriga skyldigheter enligt
Avtalet;
“Skatter” avser inkomstskatt, mervärdesskatt, kupongskatt, sociala avgifter, och
samtliga andra skatter påförda av en skattemyndighet, inklusive skattetillägg och
dröjsmålsränta;
”Slutlig Köpeskilling” avser den slutliga köpeskillingen för Aktierna fastställd enligt
punkt 4.4;
”Säljaren” har den innebörd som anges i punkt (1) ovan;
“Säljarkoncernen” avser Säljaren och Tredje Man som direkt eller indirekt
Kontrollerar Säljaren;
“såvitt Säljaren känner till” avser kännedom som någon av Anders Hylén (styrelsens
ordförande), Christian Ziese (verkställande direktör), Jonas Nyström (ekonomichef)
eller Ulf Svensson (flygplatschef) har per Avtalsdagen, vilket även skall omfatta sådan
kännedom som någon av dessa personer skäligen borde ha haft om de hade gjort
vederbörliga undersökningar inom ramen för sina respektive roller;
“Tillträde” avser fullgörandet av Transaktionen som anges i avsnitt 5;
”Tillträdesbokslut” avser ett upprättat bokslut för Bolaget enligt vad som anges i
punkt 4.3, innehållande (a) balans- och resultaträkning per den 31 augusti 2020, (b)
Justerat eget kapital per Tillträdesdagen;
”Tillträdesdagen” avser den 1 september 2020;
“Transaktionen” avser den transaktion som avses genomföras enligt detta Avtal;
“Tredje Man” avser en individ eller företag, juridisk person, förening eller annat organ
eller organisation av något slag, inklusive statliga och offentliga organ;
”Verksamheten” avser Bolagets verksamhet med driften av flygplatsen Ängelholm
Helsingborg Airport;
”Årsredovisningen” avser reviderad och av årsstämman fastställd årsredovisning för
Bolaget per Bokslutsdagen, innefattande reviderad balans- och resultaträkning för
Bolaget, upprättat enligt Redovisningsprinciperna, Bilaga […].
2.2

Förutom då annat följer av sammanhanget, ska följande gälla i detta Avtal:
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(a)

hänvisning till lag eller föreskrift ska även inkludera sådan bestämmelse som
ändrats oavsett om ändringen sker innan, på eller efter Avtalsdagen och ska även
inkludera samtliga rättsliga styrmedel som ändras i samband med sådan ändring;

(b)

hänvisning till punkter och bilagor utgör hänvisningar till punkter i detta Avtal
och bilagor till detta Avtal;

(c)

om en tidsperiod anges och ska räknas från en viss dag, eller räknas från dagen
för en handling eller händelse, ska den dagen inte räkas med;

(d)

hänvisning till balansräkning, resultaträkning eller annan redovisningshandling
ska innehålla hänvisning till noter som utgör en del av sådan handling; och

(e)

rubriker är endast formalia och ska inte påverka tolkningen.

3

Föremål för överlåtelsen

3.1

Säljaren överlåter Aktierna, och samtliga till Aktierna hörande rättigheter, till Köparen
och Köparen förvärvar Aktierna från Säljaren på de villkor som anges i detta Avtal.

3.2

Per Tillträdesdagen ska äganderätten till Aktierna övergå till Köparen.

4

Köpeskillingen och dess betalning

4.1

Preliminär Köpeskilling
Den Preliminära Köpeskillingen uppgår till [tjugo miljoner (20 000 000)] kronor och
har baserats på Bolagets Justerat eget kapital per Tillträdesdagen enligt
Proformabokslutet. Den Preliminära Köpeskillingen ska justeras och ersättas av den
Slutliga Köpeskillingen i enlighet med vad som närmare anges i punkterna 4.3 och 4.4
nedan.

4.2

Betalning av Preliminär Köpeskilling
Köparen ska erlägga den Preliminära Köpeskillingen till Säljaren på Tillträdesdagen
genom insättning på Säljarens konto i [bank], konto nr […] eller sådant annat konto
som Säljaren skriftligen meddelar till Köparen senast fem (5) Bankdagar innan
Tillträdesdagen.

4.3

Tillträdesbokslut

4.3.1

Så snart som möjligt, dock senast trettio (30) Bankdagar efter Tillträdesdagen ska
Säljaren överlämna Tillträdesbokslutet till Köparen.

4.3.2

Tillträdesbokslutet ska upprättas i enlighet med årsredovisningslagen, bokföringslagen
och god redovisningssed samt med tillämpning av Redovisningsprinciperna, dock med
beaktande av vad som följer nedan i denna punkt. Tillträdesbokslutet ska vara
översiktligt granskat av Bolagets revisorer och ge en riktig och rättvisande bild av
Bolagets resultat och ställning per den 31 augusti 2020. Tillträdesbokslutet ska till fullo
ha belastats med alla kostnader som har uppkommit i eller i övrigt varit hänförliga till
tiden före Tillträdesdagen samt alla värdeöverföringar som skett före Tillträdesdagen.
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Tillträdesbokslutet ska däremot inte belastas med Bolagets kostnader för inledd
avveckling av Verksamheten till den del som kostnaderna avser tiden efter
Tillträdesdagen, exempelvis uppsägningslöner för tiden efter Tillträdesdagen. Bolagets
samtliga skulder till Säljarkoncernen ska vara slutligt reglerade före Tillträdesdagen,
vilket ska ha beaktats i Tillträdesbokslutet. Materiella anläggningstillgångar ska ha varit
föremål för avskrivning för perioden 1 januari – 31 augusti 2020 med tillämpning av
Redovisningsprinciperna och eventuell skatt på resultatet för perioden ska ha beaktats.
4.3.3

Genom Tillträdesbokslutet ska Bolagets Justerat eget kapital per Tillträdesdagen
fastställas.

4.3.4

Köparen ska tillse att Säljaren och dess rådgivare, på begäran av Säljaren, får sådan
tillgång till Bolagets räkenskaper och bokföringsmaterial som skäligen erfordras för att
möjliggöra för Säljaren att upprätta Tillträdesbokslutet.

4.3.5

Inom tjugo (20) Bankdagar från mottagandet av Tillträdesbokslutet och beräkningen av
Justerat eget kapital ska Köparen skriftligen till Säljaren meddela om Köparen
accepterar Tillträdesbokslutet och beräkningen av Justerat eget kapital eller om
Köparen vill göra invändningar, varvid Köparen skriftligen ska precisera de ändringar
som Köparen anser ska göras. För det fall Köparen underlåter att skriftligen invända
mot Tillträdesbokslutet eller beräkningen av Justerat eget kapital inom trettio (30)
Bankdagar från mottagandet av dessa handlingar ska Köparen anses ha accepterat
desamma.

4.3.6

Om Köparen invänder mot Tillträdesbokslutet och beräkningen av Justerat eget kapital
och om Säljaren inte accepterar av Köparen önskade ändringar, ska Säljaren inom
femton (15) Bankdagar från mottagandet av Köparens invändningar till Köparen lämna
skriftligt meddelande därom. Underlåter Säljaren att göra detta ska Säljaren anses ha
accepterat Köparens invändningar.

4.3.7

Kan Parterna inte enas om de ändringar som ska göras i Tillträdesbokslutet och
beräkningen av Justerat eget kapital inom trettio (30) Bankdagar från Säljarens
mottagande av Köparens skriftliga invändningar, ska tvistiga frågor hänskjutas till en
oberoende revisionsfirma för slutligt avgörande. Kan Parterna inte enas om valet av
revisionsfirma ska denna, på begäran av endera Parten, utses av Sydsvenska
Handelskammaren. Den oberoende revisionsfirman ska avge utlåtande inom två (2)
månader från dagen för utseendet.

4.3.8

Utlåtandet från den oberoende revisionsfirman ska basera sitt avgörande på material
som presenterats av Parterna och ska inte utföra någon revision eller undersökning av
Bolaget. Utlåtandet från den oberoende revisionsfirman ska vara slutligt och bindande
för Parterna. Utlåtandet utgör inte en skiljedom. Vardera Parten ska svara för utlägg,
arvode och kostnader för egna revisorer som anlitats för upprättandet eller granskningen
av Tillträdesbokslutet samt beräkningen av Justerat eget kapital. Kostnaderna för den
oberoende revisionsfirman ska delas lika mellan Parterna.

4.4

Slutlig Köpeskilling
Sedan Tillträdesbokslutet har fastställts i enlighet med punkten 4.3 ovan ska den
Preliminära Köpeskillingen justeras, och den Slutliga Köpeskillingen fastställas, enligt
följande:
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(a)

om Justerat eget kapital enligt Tillträdesbokslutet överstiger den Preliminära
Köpeskillingen ska köpeskillingen ökas med ett belopp som uppgår till
skillnaden mellan den Preliminära Köpeskillingen och Justerat eget kapital, dock
högst upp till 20 000 000 kronor; och

(b)

om Justerat eget kapital enligt Tillträdesbokslutet understiger den Preliminära
Köpeskillingen ska köpeskillingen nedsättas med ett belopp som uppgår till
skillnaden mellan den Preliminära Köpeskillingen och Justerat eget kapital.

Sålunda justerad Preliminär Köpeskilling utgör den fastställda Slutliga Köpeskillingen,
som dock högst kan uppgå till 20 000 000 kronor.
Betalning av eventuellt justeringsbelopp enligt (a) eller (b) ovan mellan den Preliminära
Köpeskillingen och den Slutliga Köpeskillingen ska ske senast fem (5) Bankdagar efter
det att den Slutliga Köpeskillingen har fastställts i enlighet med denna punkt 4.4.

5

Tillträde m.m.

5.1

Tillträde till Aktierna ska äga rum på Tillträdesdagen hos […] med start kl. […].

5.2

På Tillträdesdagen ska Säljaren mot att Köparen uppfyller vad som anges i punkt 5.3:
(a)

överlämna aktiebrev representerande Aktierna, i förekommande fall med talonger
och kuponger, vederbörligen transporterade till Köparen;

(b)

tillse att Bolagets nuvarande styrelse för in Köparen som ägare till Aktierna i
Bolagets aktiebok;

(c)

överlämna fullmakter för av Köparen anvisade personer att företräda Bolaget
intill dess att ny firmateckningsrätt har blivit registrerad;

(d)

överlämna utträdelsebrev från samtliga Avgående Befattningshavare, enligt vilka
de avgår som styrelseledamöter respektive styrelsesuppleanter och bekräftar att
de inte har några oreglerade anspråk mot Bolaget,

(e)

överlämna av Bolagets revisor undertecknad redogörelse enligt 9 kap 23 §
aktiebolagslagen och underrättelse enligt 9 kap 23a § aktiebolagslagen;

(f)

tillse att Projektfastigheter Götaland AB ingår Arrendeavtalet samt Hyresavtalet;

(g)

skriftligen bekräfta att Bolagets deltagande i Säljarkoncernens cash-pool struktur
är avslutad före Tillträdesdagen;

(h)

överlämna skriftlig bekräftelse till Köparen som utvisar att Danske Bank har
godkänt att Bolagets samtliga leasingavtal med Danske Bank gäller oförändrat
efter det att Köparen har förvärvat Aktierna;

(i)

skriftligen bekräfta att Tillträdesbokslutet inte kommer uppta någon tvistig
fordran mot Swarco Sverige AB som en tillgång;

(j)

skriftligen redovisa på Tillträdesdagen föreliggande avtalsutkast på villkor som
inte är mindre förmånliga för Bolaget än vad som gällde enligt det föregående
avtalet med Luftfartsverket alternativt skriftligen redovisa att Bolaget har ingått
nytt tjänste- och samverkansavtal för flygtrafiktjänster med Luftfartsverket på
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villkor som inte är mindre förmånliga för Bolaget än vad som gällde enligt det
föregående avtalet med Luftfartsverket;

5.3

(k)

skriftligen redovisa på Tillträdesdagen föreliggande avtalsutkast på villkor som
inte är mindre förmånliga för Bolaget än vad som gällde enligt det föregående
avtalet med Opscom Systems as alternativt skriftligen redovisa att Bolaget har
ingått nytt avtal med Opscom Systems as ”regarding Opscom for
Aerodromes/Airliners” på villkor som inte är mindre förmånliga för Bolaget än
vad som gällde enligt det föregående avtalet med Opscom Systems as; och

(l)

tillse att Peab AB överlåter samtliga av Bolaget använda domännamn upptagna i
Bilaga […] till Bolaget utan kostnad.

På Tillträdesdagen ska Köparen mot att Säljaren uppfyller vad som anges i punkt 5.2:
(a)

erlägga den Preliminära Köpeskillingen genom överföring (swift) till Säljarens
bankkonto […] i [bank];

(b)

hålla extra bolagsstämma i Bolaget, vid vilken Köparen ska utse ny styrelse och
revisor samt besluta om nya firmatecknare, och anmäla detta till registrering hos
Bolagsverket; och

(c)

ingå Arrendeavtalet och Hyresavtalet.

5.4

Åtgärderna vid Tillträdet i punkterna 5.2 och 5.3 ska anses utgöra en och samma
transaktion. Om någon av åtgärderna inte vidtas, så ska Tillträdet inte anses ha
genomförts såvida inte den andra Parten skriftligen bekräftar att Tillträdet har skett
(sådan bekräftelse av Part ska dock inte ha någon påverkan på eventuell rätt till
ersättning eller skadestånd).

5.5

Säljaren (om Köparen inte vidtagit samtliga åtgärder i punkt 5.3), eller Köparen (om
Säljaren inte vidtagit samtliga åtgärder i punkt 5.2), ska (utan att det har någon
påverkan på eventuell rätt till ersättning eller skadestånd) om Tillträde inte har skett i
enlighet med punkt 5.4 genom skriftligt meddelande till den andre Parten senast på
Tillträdesdagen ha rätt att ange ett nytt datum för Tillträdet, som ska infalla minst fem
(5) och högst tjugo (20) Bankdagar från den ursprungliga Tillträdesdagen.

5.6

Om Tillträde enligt punkt 5.4 inte sker, eller uppskjutet Tillträde inte åberopas av någon
Part enligt punkt 5.5, får Säljaren (om Köparen inte fullgjort sina skyldigheter i punkt
5.3) eller Köparen (om Säljaren inte fullgjort sina skyldigheter i punkt 5.2) säga upp
detta Avtal till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre
Parten. Efter en sådan uppsägning ska samtliga skyldigheter som Parterna har enligt
detta Avtal upphöra utan ytterligare skyldigheter eller förpliktelser för någon av
Parterna.

5.7

Säljaren svarar för att Avgående Befattningshavare och revisorer utan
ersättningsanspråk ställer sina platser till förfogande och att de ej använder sin formella
rätt att företräda Bolaget intill dess att de nya styrelseledamöterna och firmatecknarna
har blivit registrerade.

5.8

Köparen förbinder sig att vid kommande årsstämma i Bolaget tillse att Avgående
Befattningshavare beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolagets angelägenheter
fram till Tillträdesdagen, under förutsättning att Bolagets revisor tillstyrker sådan
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ansvarsfrihet. Den omständigheten att ansvarsfrihet har beviljats ska inte påverka
Köparens rätt till ersättning för brott mot Garantierna eller annorledes enligt detta Avtal.

6

Villkor för Avtalets giltighet

6.1

Detta Avtal förutsätter för sin giltighet att det på Tillträdesdagen inte har inträffat någon
händelse som innebär, eller rimligen kan antas komma att innebära, en väsentlig
försämring av Bolagets tillgångar, ställning, resultat eller framtidsutsikter, som sådan
händelse ska dock inte kunna åberopas händelse som direkt eller indirekt kan hänföras
till pågående Coronapandemi.

6.2

Om villkoret i punkt 6.1 inte är uppfyllt på Tillträdesdagen ska Köparen äga rätt att
skriftligen påkalla att detta Avtal omedelbart ska upphöra att gälla, varvid Säljaren inte
ska äga rätt till någon ersättning av Köparen.

7

Säljarens garantier
Köparen har fått tillfälle att genomföra sedvanlig undersökning (due diligence) av
Bolaget som inneburit att Köparen tagit del av de uppgifter och handlingar som framgår
av Bilaga […] (”Datarummet”). Köparen har förlitat sig på de garantier som Säljaren
lämnat nedan i denna punkt 7. Säljarens ansvar på grund av lämnade Garantier
begränsas enbart av sådana uppgifter som Säljaren uttryckligen har lämnat i
Datarummet eller som har införts i detta Avtal. Säljaren lämnar per Avtalsdagen och
Tillträdesdagen följande Garantier (såvitt annan tidpunkt inte anges). Köparen äger inte
rätt att förlita sig på andra garantier eller utfästelser beträffande Aktierna eller Bolaget
än Garantierna. Säljaren ska sålunda inte ha något ansvar (varmed bl.a. avses felansvar
enligt köplagen (1990:931)), utöver vad som uttryckligen har angivits i detta Avtal.

7.1

Aktierna

7.1.1

Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Aktierna, vilka utgör samtliga av Bolaget
utgivna aktier. Aktierna är rätteligen utgivna.

7.1.2

Bolagets aktiekapital uppgår till 2 740 000 kronor, fördelat på 2 740 aktier, vilka
samtliga är införda i Bolagets aktiebok i Säljarens namn.

7.1.3

Det finns inga förhållanden eller åtaganden i Bolaget som erfordrar emission eller
överföring av aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra värdepapper. Aktierna
kommer per Tillträdesdagen inte att vara föremål för Belastning och ingen inskränkning
föreligger i vad avser Säljarens rätt att överlåta Aktierna.

7.2

Bolaget

7.2.1

Bolaget är inte insolvent i enlighet med tillämplig lag och Bolaget har inte ansökt eller
fått en ansökan emot sig om likvidation, konkurs, rekonstruktion eller
ackordsförfarande och inga förhandlingar pågår med borgenärer om ackord.
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7.2.2

Bolaget äger inte och har inte vid något tillfälle ägt aktier eller andelar i andra juridiska
personer.

7.2.3

Bolaget har inte bedrivit någon annan verksamhet än Verksamheten.

7.3

Överensstämmelse med lag m.m.

7.3.1

Överlåtelsen av Aktierna enligt detta Avtal står ej i strid med lag, författning, Bolagets
bolagsordning, konsortialavtal, optionsavtal, gåvor, eller dylikt.

7.3.2

Säljaren ingår detta Avtal med full behörighet och med bindande verkan och varken
Säljarens bundenhet eller Avtalets bestånd är beroende av ytterligare beslut hos Säljaren
eller annat bolag ingående i Säljarkoncernen.

7.3.3

Säljaren är vederbörligen bildad och registrerad i enlighet med tillämplig lag och har
erforderlig rätt och behörighet att ingå detta Avtal och alla andra åtaganden som ska
fullgöras enligt detta Avtal.

7.3.4

Säljaren har inte ansökt om, och har ingen ansökan mot sig, om konkurs, likvidation
eller företagsrekonstruktion samt är inte på obestånd.

7.4

Registreringsbevis och bolagsordningar
Samtliga uppgifter i Bolagets bilagda registreringsbevis och bolagsordningar, Bilaga
[…], är korrekta och aktuella.

7.5

Årsredovisningen m.m.
Årsredovisningen, Bilaga […], är upprättad med tillämpning av
Redovisningsprinciperna, och dessa har inte ändrats under de tre senaste
räkenskapsåren, och ger en riktig och rättvisande bild av såväl Bolagets resultat för
räkenskapsåret 2019 som Bolagets ställning per Bokslutsdagen.

7.6

Proformabokslutet och Tillträdesbokslutet

7.6.1

Proformabokslutet, Bilaga […], har upprättats med oförändrad tillämpning av
Redovisningsprinciperna i förhållande till Årsredovisningen och ger, såvitt Säljaren
känner till, i allt väsentligt en rättvisande bild av Bolagets resultat för perioden 1 januari
– 31 augusti 2020 och av Bolagets ställning per den 31 augusti 2020.

7.6.2

Tillträdsbokslutet kommer att upprättas med oförändrad tillämpning av
Redovisningsprinciperna i förhållande till Årsredovisningen samt med tillämpning av de
principer som har angivits i punkt 4.3. Tillträdesbokslutet kommer ge en riktig och
rättvisande bild av Bolagets resultat och ställning per den 31 augusti 2020.

7.7

Tillgångar och skulder

7.7.1

Bolaget är ägare till samtliga tillgångar som upptagits i Årsredovisningen och dessa
tillgångar utgör, med undantag för av Bolaget leasad egendom, samtliga tillgångar som
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används i Bolagets verksamhet och är inte föremål för Belastningar i större utsträckning
än vad som framgår av Årsredovisningen.
7.7.2

Bolaget har inga skulder, utöver sådana skulder som efter Bokslutsdagen uppkommit
som ett led i Bolagets löpande affärsverksamhet och framgår av Proformabokslutet och
Tillträdsbokslutet, och har inte lämnat några säkerheter eller utställt garantier, utöver
vad som framgår av Årsredovisningen.

7.7.3

Bolaget har per Tillträdesdagen inte några utestående skulder till eller fordringar på
något företag inom Säljarkoncernen, utöver vad som framgår av Proformabokslutet.

7.8

Koncerninterna förhållanden
Inget avtal eller annan överenskommelse mellan något företag inom Säljarkoncernen, å
ena sidan, och Bolaget, å andra sidan, kommer att vara utestående efter Tillträdesdagen,
annat än vad som framgår av Proformabokslutet och på de villkor som har redovisats i
Datarummet.

7.9

Fordringar
Samtliga Bolagets fordringar per Tillträdesdagen är säkra och kommer att till fullo ha
influtit senast tre (3) månader efter Tillträdesdagen. Det noteras att fastställt ackord i
BRA inneburit att Bolagets fordran på BRA nedskrivits till 25 %, vilket har beaktats i
Proformabokslutet och Tillträdesbokslutet, och att Brist således endast uppstår om
mindre än det till 25 % nedskrivna fordringsbeloppet inflyter. Vidare noteras att
Bolagets tvistiga fordran mot Swarco inte omfattas av denna punkt 7.9.

7.10

Fastigheter

7.10.1

Bolaget äger inte någon fastighet och har aldrig ägt någon fastighet.

7.10.2

Bolaget har genom Arrendeavtalet och Hyresavtalet den tillgång till Fastigheterna som
krävs för att Bolaget utan hinder ska kunna bedriva Verksamheten på det sätt som
Verksamheten har bedrivits under de senaste tre åren före Tillträdet.

7.10.3

Samtliga övriga arrende-, hyres-, nyttjanderätts- och servitutsavtal, utöver Arrendeavtalet
och Hyresavtalet, som Bolaget är part i framgår av Bilaga […] och samtliga dessa avtals
fullständiga innehåll framgår klart av respektive dokumentens ordalydelse och har
redovisats i Datarummet.

7.10.4

Bolaget har samtliga de arrende-, hyres-, nyttjanderätts- och servitutsavtal som erfordras
för att Bolaget utan hinder ska kunna fortsätta att bedriva Verksamheten på det sätt som
Verksamheten har bedrivits under de senaste tre åren före Tillträdet.

7.10.5

Erforderliga bygglov, rivningslov och marklov har lämnats för av Bolaget utförda
åtgärder som kräver sådana lov.

7.10.6

Bolagets bedrivande av Verksamheten står inte i strid med gällande detaljplan för
Fastigheterna.
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7.11

Personalen

7.11.1

Bolaget har inga anställda utöver Personalen. Det finns ej heller någon uppdragstagare,
konsult eller liknande i arbetsrättsligt eller socialrättsligt hänseende som skulle kunna
anses vara att jämställa med arbetstagare.

7.11.2

Personalen har ej rätt till lön, pension, semesterförmåner eller andra förmåner av vad
slag det vara må, utöver vad som angivits i Bilaga […]. Dock kan årets sedvanliga
kollektivavtalsenliga lönerevision innebära att Personalen har rätt till retroaktiv
lönehöjning från den 1 augusti 2020.

7.11.3

Samtliga Bolagets pensionsåtaganden är till fullo finansierade och säkrade genom
försäkringar eller genom åtgärd enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelser m.m.

7.11.4

Inga krav har framställts mot Bolaget från Personalen eller från nuvarande eller tidigare
anställda, styrelseledamöter, konsulter eller andra uppdragstagare och det finns ej heller
anledning att befara att några sådana krav kommer att framställas. Det finns inga
pågående förhandlingar eller tvister med facklig organisation.

7.11.5

All Personal, med undantag för de Nyckelanställda, är uppsagd på grund av arbetsbrist i
enlighet vad som redovisas i Bilaga […] gällande uppsägningsvillkor, uppsägningstid
samt rätt till återanställning för varje anställd. Uppsägningarna har föregåtts av
erforderliga förhandlingar med berörda fackliga organisationer. Härutöver har ingen
tidigare anställd rätt till företrädesrätt till återanställning hos Bolaget i enlighet med
lagen om anställningsskydd eller genom särskilt avtal.

7.11.6

Bolaget är endast bundet av de kollektivavtal som anges i Bilaga […].

7.11.7

Bolaget har till alla delar iakttagit samtliga bestämmelser rörande bland annat
anställning, medbestämmande, förhandlingsskyldighet, arbetstid, arbetsmiljö,
jämställdhet samt övriga lagar, förordningar och föreskrifter (inklusive tillämpliga
kollektivavtal) rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

7.11.8

Ingen av de Nyckelanställda har aviserat att man har för avsikt att säga upp sig och
Säljaren känner inte heller till någon förväntad uppsägning från de Nyckelanställda.

7.11.9

Ingen ur Personalen äger rätt till särskild ersättning på grund av överlåtelsen av
Aktierna (såsom t.ex. bonus) och ingen ur Personalen äger heller rätt att på grund av
överlåtelsen av Aktierna säga upp sig från sin anställning med rätt till avgångsvederlag
eller annan ersättning utöver vad som följer av lag och tillämpliga kollektivavtal.

7.12

Tillstånd

7.12.1

Bolaget har samtliga de tillstånd, godkännanden och medgivanden som erfordras för
Verksamhetens bedrivande och Verksamheten bedrivs och har alltid bedrivits i överensstämmelse med vid var tidpunkt gällande lagar, föreskrifter och tillstånd. Samtliga de
tillstånd, godkännanden och medgivanden som Bolaget har erhållit har redovisats i
Datarummet med de fullständiga villkor som gäller för respektive tillstånd. Säljaren har
inte anledning att anta att något av dessa tillstånd, godkännanden och medgivanden
skulle återkallas eller ändras.
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7.12.2

Inga anmärkningar har riktats mot Bolaget från någon myndighet avseende
beskaffenhet av Fastigheterna, arbetslokaler, maskiner eller övriga anläggningar eller
tjänster som används i Verksamheten och som inte redan lett till undanröjande av det
påtalade förhållandet. Säljaren har inte anledning att anta att någon myndighet kommer
att framställa sådana anmärkningar eller kräva vidtagande av sådana åtgärder som kan
antas negativt påverka Bolagets bedrivande av Verksamheten.

7.12.3

Bolaget behöver med nuvarande regelverk inte genomföra några som helst ytterligare
bullerbegränsade åtgärder, utöver vad som har genomförts per Tillträdesdagen, för att
uppfylla villkor nr 9 i Bolagets miljötillstånd (2010-06-17), vid fortsatt bedrivande av
Verksamheten i samma omfattning som under åren 2015-2019.

7.13

Verksamheten mellan Bokslutsdagen och Avtalsdagen
Bolagets bedrivande av Verksamheten mellan Bokslutsdagen och Avtalsdagen har
bedrivits i enlighet med tidigare av Bolaget tillämpade principer, varvid
(a)

avtal och förbindelser har ingåtts på för branschen och Bolaget sedvanliga
villkor;

(b)

löner, pensionsförmåner och andra anställningsförmåner för Personalen inte har
förändrats, annat än inom ramen för sedvanlig kollektivavtalsenlig lönerevision;

(c)

Bolaget har inte avhänt sig eller förvärvat eller på liknande sätt förfogat över
tillgångar, utöver vad som är sedvanligt för den löpande affärsverksamheten;

(d)

Bolaget har inte upptagit lån eller annan kredit eller ställt säkerhet för egen eller
annans förbindelse;

(e)

inga Extraordinära Transaktioner har förekommit;

(f)

Bolagets redovisning och förvaltning har upprätthållits enligt god
redovisningssed och i enlighet med Redovisningsprinciperna; och

(g)

Bolaget har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort någon transaktion utanför
Bolagets normala affärsverksamhet.

7.14

Försäkringar

7.14.1

Bolagets egendom och verksamhet är till och med Tillträdesdagen försäkrade mot
sådana risker och i sådan omfattning som är sedvanliga för branschen. Bolagets nu
gällande försäkringar, som förtecknats i Bilaga […], kommer vara gällande minst trettio
(30) dagar efter Tillträdesdagen. Alla försäkringspremier hänförliga till sådana
försäkringar har blivit betalda senast på Tillträdesdagen.

7.14.2

Inga omständigheter föreligger som innebär att Bolagets försäkringsskydd enligt dessa
försäkringar inte skulle vara möjligt att ta i anspråk. Det föreligger inte några utestående
krav hänförliga till nämnda försäkringar.

7.15

Avtal

7.15.1

Samtliga för Verksamheten väsentliga avtal har redovisats i Datarummet och för sådana
avtal gäller inga andra villkor än de som uttryckligen framgår av den
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avtalsdokumentation som har redovisats i Datarummet. Inget sådant avtal är uppsagt
och Säljaren har ingen anledning att befara att uppsägning kommer att ske. Samtliga
avtal redovisade i Datarummet som är ingångna mellan Luftfartsverket och tredje part
har med parternas godkännande har övergått från Luftfartsverket till Bolaget.
7.15.2

Bolagets avtal med leverantörer och kunder, ävensom övriga Bolagets avtal, har träffats
på för branschen normala villkor.

7.15.3

Det föreligger ej kontraktsbrott, eller anledning att befara sådant, från Bolaget eller
motpart avseende fullgörande av ingångna avtal.

7.15.4

Överlåtelsen enligt detta Avtal medför ej rätt för motpart att säga upp, omförhandla
eller försämra villkoren i något avtal.

7.16

Konkurrensbegränsande utfästelser och förfaranden

7.16.1

Bolaget har ej slutit några avtal eller avgivit några konkurrensbegränsande eller andra
utfästelser som medför begränsningar beträffande Bolagets möjligheter att fritt idka
affärsverksamhet.

7.16.2

Bolaget är inte och har inte varit part i något avtal eller förfarande som strider eller
skulle kunna strida mot tillämpliga konkurrensregler.

7.17

Reklamation - skadeståndskrav
Inga skadeståndskrav eller andra krav har framställts mot Bolaget av myndighet, kund,
leverantör eller av annan.

7.18

Säljaransvar
Bolaget kommer inte att åsamkas några kostnader för krav på grund av någon
fastighetsförsäljning eller försäljning av bolag, rörelse eller rörelsegren, som
genomförts före Avtalsdagen.

7.19

Tvister

7.19.1

Med undantag för den tvist mot Swarco Sverige AB som har redovisats i Datarummet
är Bolaget inte part i rättegång eller annan tvist och, såvitt Säljaren känner till,
föreligger inte någon anledning att anta att rättegång eller tvist framdeles kan uppstå.

7.19.2

Det finns inte per Avtalsdagen några domar, beslut eller förelägganden från domstol,
skiljenämnd, myndighet eller hyresnämnd som medför förpliktelser beträffande Bolaget
som Bolaget är skyldig att efterkomma och, såvitt Säljaren känner till, är inte heller
några sådana att vänta.

7.20

Skatter

7.20.1

Inga Skatter, utöver i Årsredovisningen eller i Tillträdesbokslutet reserverade belopp,
kommer att påföras Bolaget genom eftertaxering eller annorledes på grund av
omständigheter före Tillträdesdagen.
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7.20.2

Alla Skatter som påförts Bolaget har inbetalats i rätt eller, om de inte är förfallna per
Tillträdesdagen, reserverats för i Tillträdesbokslutet.

7.20.3

Bolaget har fullgjort sina skyldigheter med avseende på skatteavdrag, redovisning av
och inbetalning av Skatter. Bolaget har även fullgjort sina skyldigheter med avseende
på inlämnande av deklarationer och sådana uppgifter som Bolaget är skyldiga att lämna
avseende Skatter.

7.20.4

Inga taxeringsrevisioner eller tvister med skattemyndighet eller annan myndighet
avseende Skatter hänförliga till Bolaget pågår eller är, såvitt Säljaren känner till,
förestående.

7.21

Miljö

7.21.1

Bolaget innehar och har under alla tider innehaft alla erforderliga Miljötillstånd, och har
i rätt tid och till vederbörlig myndighet ingivit alla nödvändiga anmälningar och
ansökningar om Miljötillstånd. Bolaget har inte mottagit meddelanden eller annan
information (skriftlig eller muntlig) som anger det motsatta eller som anger att
Miljötillstånd som innehas kan komma att återkallas, omprövas, eller ej förnyas (eller
såvitt avser ansökningar om Miljötillstånd, ej beviljas eller beviljas på villkor som
avviker från de i ansökningen föreslagna villkoren). Såvitt Säljaren känner till
föreligger det inte heller några omständigheter som skulle kunna ge upphov till
återkallande eller omprövning av Miljötillstånd, eller som kan förhindra eller försvåra
förnyande eller beviljande av Miljötillstånd som Bolaget innehar respektive har ansökt
om.

7.21.2

Verksamheten bedrivs och har av Bolaget bedrivits i enlighet med vid var tid gällande
Miljölagstiftning och Miljötillstånd. Bolaget har inte mottagit meddelanden eller annan
information (skriftlig eller muntlig) som anger eller tyder på det motsatta.

7.21.3

Såvitt Säljaren känner till föreligger det inga omständigheter som skulle kunna
förhindra eller försvåra Bolagets fortsatta efterlevnad av Miljölagstiftning och
Miljötillstånd, eller som skulle kunna leda till förbud mot, eller kräva en begränsning
eller förändring av den nuvarande användningen av Fastigheterna eller Verksamheten.

7.21.4

Bolaget är inte part i miljörelaterad tvist, förbud, föreläggande, krav eller liknande
miljörelaterad åtgärd av myndighet eller annan tredje man avseende Bolaget,
Verksamheten eller avseende Fastigheterna eller annan fastighet och/eller på eller i
anslutning till vilken Bolaget bedriver eller har bedrivit Verksamheten. Det föreligger
inte heller några omständigheter som skulle kunna ge upphov till miljörelaterad tvist,
förelägganden, förbud, krav eller liknande miljörelaterad åtgärd.

7.21.5

Bolaget har inte förorsakat några föroreningar på Fastigheterna eller annan fastighet
som Bolaget skulle kunna hållas ansvarig att utföra eller bekosta undersökning eller
efterbehandling på. Bolaget har inte släppt ut, lagrat, dumpat eller på annat sätt
bortskaffat farliga ämnen eller avfall på Fastigheterna eller på annan fastighet. Bolaget
har inte mottagit meddelanden eller annan information (skriftlig eller muntlig) som
anger eller tyder på motsatsen.
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7.22

Immateriella Rättigheter och Know-How

7.22.1

Samtliga Immateriella Rättigheter, Bilaga […], tillhör Bolaget med full och oinskränkt
äganderätt och förfoganderätt, och är således inte belastade med licenser, panträtt eller
annan rätt som tillkommer tredje man och ingen tredje man gör gällande att sådan
belastande rättighet föreligger.

7.22.2

Bolaget har inga registrerade Immateriella Rättigheter.

7.22.3

Bolaget gör inte, och har heller inte gjort, intrång i immateriella rättigheter tillhörande
tredje man och ingen tredje man gör gällande att sådant intrång förekommer eller har
förekommit. Vid Bolagets fortsatta bedrivande av Verksamheten efter Tillträdesdagen
kommer Bolaget inte göra intrång i någon immateriell rättighet tillhörande
Säljarkoncernen och Säljarkoncernen äger inga immateriella rättigheter som nyttjas av
Bolaget i Verksamheten.

7.22.4

Intrång i Immateriella Rättigheter förekommer inte och har heller inte förekommit.

7.22.5

Bolaget har vidtagit vederbörliga åtgärder för att tillse att Bolagets Know-How inte kan
åtkommas av obehöriga. Det föreligger ingen skyldighet för Bolaget att delge KnowHow till tredje man. Know-How har inte varit föremål för otillåtet utnyttjande av tredje
man.

7.23

Dataprogrammen
Bolaget innehar samtliga erforderliga tillstånd och licenser för användandet av de
dataprogram (mjukvara) som används av Bolaget inom ramen för Verksamheten. Ingen
tredje part har gjort gällande att användningen av något av dataprogram utgör intrång i
annans rätt.

7.24

GDPR

7.24.1

Verksamheten bedrivs och har alltid bedrivits i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning. Dock har Bolaget haft en s.k. GDPR-incident, som har
redovisats fullständigt i Datarummet, och som inte kommer leda till någon kostnad eller
annan skada för Bolaget efter Tillträdesdagen.

7.24.2

Såvitt Säljaren känner till föreligger inte några omständigheter som kan leda till att
Bolaget riskerar att bli föremål för administrativa sanktionsavgifter eller anspråk från
enskilda.

7.25

Dokumentation
All väsentlig dokumentation rörande Bolaget, såsom Föreskrivna Bolagshandlingar,
lagfartsbevis, obelånade pantbrev, företagsinteckningsbrev, redovisningshandlingar,
avtalshandlingar, fordringsbevis och skuldförbindelser, tillstånd, och dylikt är korrekta
och finns på Tillträdesdagen i behåll hos Bolaget och alla därtill hörande registreringar
och anmälningar, ansökningar och därtill anknuten avgiftsskyldighet har fullgjorts.
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7.26

Transaktioner med Säljarkoncernen
Alla mellan Bolaget, å ena sidan, och någon av Säljaren eller annat bolag i
Säljarkoncernen eller annan Säljaren Närstående, å andra sidan, på Avtalsdagen
gällande mellanhavanden är förtecknade i Bilaga […] och ska vara slutligt reglerade
före Tillträdesdagen utan vidare kostnad eller annan konsekvens för Bolaget.

7.27

Information
Samtliga uppgifter rörande Bolaget och dess ställning samt Verksamheten som lämnats
av Säljaren, Säljarens rådgivare eller av Bolaget i Datarummet är fullständiga och
korrekta. Säljaren har upplyst Köparen om samtliga förhållanden rörande Bolaget och
Verksamheten som skäligen kan anses vara av betydelse för en köpare av Aktierna.

8

Bristande uppfyllelse av Garantier

8.1

Vid Brist ska Köparen som enda ersättning vara berättigad till ersättning motsvarande
Skadan (beräknad enligt villkoren i detta Avtal) genom nedsättning av Köpeskillingen.

8.2

Om en Brist avser en skattemässigt avdragsgill kostnad eller om beskattningsbar intäkt
bortfaller, ska Säljarens åtagande att ersätta Köparen reduceras med tillämplig
bolagsskattesats. Om en Brist innefattar avdragsgill mervärdesskatt för Bolaget ska
ersättningen till Köparen inte innefatta sådan mervärdesskatt.

8.3

Brister ska endast ersättas om det sammanlagda bristbeloppet överstiger femhundra
tusen (500 000) kronor, varvid hela bristbeloppet ska ersättas. Vid beräkning av Brister
ska endast enskilda brister som innebär en rätt till anspråk överstigande femtio tusen (50
000) kronor tas i beaktande. Tröskelbeloppen ska emellertid inte tillämpas vad avser
Brist hänförlig till Garantierna i punkterna 7.1 (Aktierna), 7.2 (Bolaget), 7.3
(Överensstämmelse med lag m.m.), 7.7.3 (Tillgångar och skulder), 7.8 (Koncerninterna
förhållanden), 7.13 (e) och (g) (Verksamheten mellan Bokslutsdagen och Avtalsdagen),
7.20 (Skatter) samt 7.26 (Transaktioner med Säljarkoncernen). Ersättning för Brist ska
inte kunna överstiga Köpeskillingen.

8.4

Ränta på ersättningsbeloppet ska utgå från Tillträdesdagen eller från den dag Bristen
uppkom till dess betalning sker, efter en räntesats beräknad enligt bestämmelserna i 6 §
räntelagen (1975:635).

8.5

Krav som grundar sig på Garantierna ska för att få göras gällande framföras inom tre (3)
månader från den tidpunkt då Köparen upptäckte Bristen, dock senast arton (18)
månader från Tillträdesdagen. Krav hänförliga till punkt 7.20 (Skatter) ska dock kunna
framställas inom tre (3) månader från det att lagakraftvunnet avgörande rörande kravet
har kommit Köparen tillhanda. Krav hänförliga till punkterna 7.1 (Aktierna), 7.2
(Bolaget), 7.3 (Överensstämmelse med lag m.m.) 7.18 (Säljaransvar) och punkt 7.21
(Miljö) ska kunna framställas inom åtta (8) år från Tillträdesdagen.
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8.6

Säljaren ska dock inte ansvara för Skada:
a) i den mån en specifik reservering för den aktuella Skadan som föranlett Bristen
gjorts i Årsredovisningen och Tillträdesbokslutet;
b) i den mån Skada som föranlett Bristen är ersättningsgill enligt Bolagets
försäkringar (Säljaren ska då ersätta Köparen för självrisken);
c) i den mån Skadan uppkommer som en följd av en lagändring som inte var
beslutad på Avtalsdagen;
d) i den mån Skadan kunde ha undvikits eller begränsats om Köparen eller
Bolaget hade vidtagit skäliga skadebegränsande åtgärder; samt
e) om Bristen i anledning av påstådd garantiavvikelse baseras på förhållanden som
på ett tydligt och rättvisande sätt framgår av det material som Köparen har
tillhandahållits i Datarummet.

9

Säljarens och Köparens övriga åtaganden

9.1

Säljaren ska tillse att, försåvitt Köparen inte lämnat skriftligt samtycke, följande
iakttages mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen:

9.2

9.3

(a)

Köparen ska ha full insyn i Bolaget och Verksamheten och inga för Bolaget
väsentliga beslut eller åtgärder kommer att fattas respektive vidtagas utan
Köparens godkännande;

(b)

inga Extraordinära Transaktioner utförs;

(c)

Bolaget kommer inte att ingå några avtal med Säljaren, annat bolag ingående i
Säljarkoncernen eller någon annan Säljaren Närstående;

(d)

Bolagets redovisning och förvaltning kommer att upprätthållas enligt god
redovisningssed och i enlighet med tidigare tillämpade principer; och

(e)

Bolaget i övrigt fortsätter att bedriva Verksamheten i enlighet med de principer
Bolaget tidigare tillämpat, dock noteras att Bolaget för närvarande bedriver
Verksamheten i en reducerad omfattning och att Personalen, med undantag för
Nyckelanställda, är uppsagd.

Utöver vad som följer av Säljarens ansvar för Garantierna enligt punkterna 7 och 8 ska
Säljaren hålla Köparen skadeslös för all skada som Bolaget eller Köparen kan komma
att drabbas av hänförligt till:
(a)

krav på återbetalning av stöd som Bolaget erhållit från Tillväxtverket enligt lag
(2013:648) om stöd vid korttidsarbete avseende tiden före Tillträdesdagen om
inte återbetalningsskyldigheten uppkommit till följd av åtgärder vidtagna eller
underlåtna av Köparen eller Bolaget efter Tillträdesdagen; och

(b)

krav från hyresgäster till Bolaget gällande återbetalning av de indexregleringar av
hyror som har skett under de andrahandshyresavtal som Bolaget har ingått.

Säljaren ska vidare hålla Köparen och Bolaget och skadeslösa från samtliga direkta
kostnader, som Bolaget åsamkas i anledning av eller relaterat till utredning,
efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada eller en
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allvarlig miljöskada på eller från Fastigheterna, som är hänförlig till tiden före
Tillträdesdagen, och som Bolaget av myndighet eller annan tredje part åläggs att utföra
eller bekosta helt eller delvis.
9.4

Om Säljarens åtaganden enligt punkt 9.3 ovan helt eller delvis skulle vara underkastade
preskription enligt Preskriptionslagens bestämmelser är Parterna ense om att, istället för
tioårig preskription, en preskriptionstid om tjugofem (25) år ska gälla. Parterna har
härvid särskilt beaktat att Preskriptionslagen inte är tillämplig på ansvar enligt
Miljöbalkens kapitel 10.

9.5

Ängelholms kommun och Peab AB ingick år 2016 en avsiktsförklaring med en
gemensam målbild över hur Barkåkra/norra Ängelholm ska kunna utvecklas på ett
positivt sätt, med prioritering av utvecklingsmöjligheter i linje med ny översiktsplan
2035. Området sträcker sig från ett framtida bostadsområde vid tågstation Barkåkra till
Valhall park och vidare till verksamhetsområdet ”Tvärbanan”. Kopplingen till järnväg,
flygplats och motorväg är väsentlig. Målsättningen är att skapa nya arbetstillfällen och
bostäder i norra Ängelholm. Köparen ska tillse att Bolaget inte hindrar de
utvecklingsmöjligheter som Ängelholms kommun och Peab AB har överenskommit
enligt avsiktsförklaringen, förutsatt att dessa utvecklingsmöjligheter inte negativt
påverkar Bolagets då aktuella eller planerade verksamhet inom Fastigheterna. Köparen
ska vidare tillse att Bolaget medverkar till framtida servitut, nyttjanderätt etc. för att
t.ex. vägar enligt avsiktsförklaringen ska kunna möjliggöras. Samtliga kostnader för
denna typ av åtgärder ska bäras av Peab AB eller Ängelholms kommun och ska inte till
någon del belasta Bolaget.

10

Konkurrensåtagande

10.1

Säljaren förbinder sig att under en period av två (2) år från Avtalsdagen inte aktivt
erbjuda någon av de Nyckelanställda anställning eller annat uppdrag hos Säljaren eller
annat bolag ingående i Säljarkoncernen, dock ska Säljaren vara oförhindrad att erbjuda
Nyckelanställda anställning som självmant söker anställning i Säljarkoncernen.

10.2

Vid brott mot bestämmelserna i punkt 10.1 ska Säljaren till Köparen utge ett vite om
femhundra tusen (500 000) kronor för varje avtalsbrott.

11

Fullständig reglering
Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet
berör och detta Avtal ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser
som föregått detsamma.

12

Meddelanden

12.1

Samtliga meddelanden, förfrågningar, Krav, godkännanden, eftergivanden och all
annan kommunikation enligt detta Avtal måste vara i skrift och på svenska, samt ska
anses ha mottagits av en Part:
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12.2

13

(a)

om avsänt med rekommenderat brev; tre (3) Bankdagar efter avlämnande för
postbefordran;

(b)

om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet; och

(c)

om sänt via e-post, när mottagande bekräftats av mottagaren.

Varje meddelande enligt detta Avtal ska översändas till den adress som angivits nedan
eller till den adress som Part senare skriftligen meddelat den andra Parten, med
iakttagande av bestämmelserna i detta avsnitt (12).
Till Säljaren:

Peab FU Holding 8 AB
Att.: […]
Box 808
169 28 Solna
E-post: […]

Till Köparen:

[XX] AB
Att.: Styrelsens ordförande
c/o Ängelholms kommun
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kopia (utan effekt som
meddelande) sänds till:

Advokatfirman Vinge KB
Att.: Peter Abrahamsson
Box 1064
251 10 Helsingborg
E-post: peter.abrahamsson@vinge.se

Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen
avfattade och undertecknade av Parterna.

14

Bestämmelses ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i detta Avtal (eller del därav) vara ogiltig, ska detta inte
innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltigt. I stället ska Parterna
justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets
andemening. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är
ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtal ska
fortsätta gälla.

15

Överlåtelse
Ingen av Parterna får överlåta, delegera, eller på annat sätt överföra, pantsätta eller
bevilja annat säkerhetsintresse i eller över någon av sina rättigheter eller skyldigheter
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enligt detta Avtal utan att dessförinnan ha inhämtat ett skriftligt samtycke från den
andra Parten.

16

Kostnader
Vardera Parten ska svara för samtliga sina kostnader hänförliga till försäljningen av
Aktierna eller förberedelsen inför denna och sådana kostnader får ej till någon del åvila
eller belasta Bolaget.

17

Tillämplig lag och tvister

17.1

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

17.2

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom
skiljedomsförfarande administrerat av SCC. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska
tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde
och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda
fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

17.3

Skiljeförfarandet ska äga rum i Helsingborg. Det svenska språket ska användas i
skiljeförfarandet.
________________________
SIGNATURSIDA FÖLJER
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Detta Avtal har upprättats i två originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.
Ort:

Ort:

Datum:

Datum:

PEAB FU HOLDING 8 AB

[XX] AB

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Peab AB, org nr 556061-4330, garanterar härigenom, såsom för egen skuld, det rätta fullgörandet
av Säljarens samtliga skyldigheter under Avtalet. Krav under denna garantiförbindelse ska
framställas skriftligen till Peab AB på bolagets registrerade adress.
Ort:
Datum:
_________________________

___________________________
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Rättelse
Felaktigt bolag anges i avsiktsförklaringen.
Rätt bolag är Peab FU Holding 8 AB

Peab FU Holding 2 AB
och
Familjen Helsingborg
Avsikts förklaring
avseende Ängelholms Flygplats AB

- - -- - - - - - ~

-

----------------- - - - - --

-

- - -- - - -- - - - -

A VSIKTSFÖRKLARING
Denna avs iktsförkl aring ("Avsiktsförklaringen") har denna dag träffats me llan
( I)

Peab FU Holding 2 AB, a rg.nr 55 6864-4 156, ("Säljaren"); och

(2)

Familjen Helsingborg, genom He lsingborgs stad, a rg.nr 2 12000- 11 57, och
Änge lholms kommun, a rg.nr 2 12000-0977, ("Köparen").

1

Bakgrund

1.1

Sälj aren äger samtli ga utgivna aktier ( I 00 %) ("Aktierna") i Änge lholms Flygpl ats AB,
a rg. nr 55 681 4-2896, ("Bolaget").

1.2

Sälj aren har, i fö ljd av den extraordinära situation som Bo laget hamnat i med en i
princ ip helt avstannad flygverksamhet till fö ljd av den Corona-19 pandemi som råder i
Sverige och övri ga delar av världen och som medfö rt avsevärda fö rluster för Bolaget,
fattat beslut att lägga ned driften av Bolagets verksamhet till s vi dare. Bolaget har i
an ledning därav, efter genomförda MB L-förhandlingar, sagt upp merparten av Bo lagets
personal med undantag fö r de funkti oner so m krävs av myndigheterna fö r att Bolaget
ska kunna behåll a sitt fl ygplatscertifikat.

1.3

Familj en Helsingborg är ett samarbete me ll an kommun erna Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Höganäs, Klippan, Land skrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Änge lholm och Örkellj unga.
Syftet med samarbetet är att driva frågo r som är gemensamma för he la regionen. Inom
Familj en He lsingborg är de samverkande kommunerna överens om att det ur ett
regiona lt perspektiv är ange läget att försöka säkerstä lla att Änge lholm/He lsingborg
fl ygplats kan fo rtleva. Det är viktigt att ti llgodose behovet av ko mmun ikationer med
fl yg till och från Änge lholms/He lsingborgs flygplats fö r invånare, närings liv och
besökare och att därigenom bid ra till regionens utveckling och till växt.

1.4

Sälj aren och Köparen (till sammans "Parterna" och var fö r sig "Parten") har mot
bakgrund av ovanstående inl ett fö rhandlingar i syfte att träffa avta l avseende Köparens
förvärv av Aktierna.

1.5

Köparen avser att genomföra förvärvet av Aktierna i Bolaget genom ett fö r ändamå let
bildat akt iebolag ("Köparbolaget") som ägs av ett anta l av de kommuner som
samverkar inom Familj en He lsin gborg. Det är ännu inte bestämt hur många av
ko mmunerna som kommer att de lta. Sälj aren är infö rstådd med och accepterar att
överl åte lsen av Akti erna ska ske till Köparbolaget.

1.6

Denna Avs iktsförklaring ska utgöra gru nden för de fo rtsatta förh andlingarna me llan
Parterna rörande överl åte lsen av Akti ern a ("Förhandlingarna"), intill dess att Parterna
har enats om de slutliga vi llkoren fö r transaktio nen i ett bindande avtal avseende
Köparbolagets fö rvärv av Aktierna ("Förvärvsavtalet") e ller till dess att
Förhandlingarna avs lutats.
__g;)
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2

Köpeskilling
Parterna är överens om att köpeskillingen fö r Aktierna ska baseras på det justerade egna
kapitalet i Bolaget enli gt ett av Köparen godkänt tillträdesbokslut per dagen fö re
T illträdesdagen, dock högst 20 milj oner kronor och fö rutsatt att inge n ny negativ
information beträffande Bolaget framkommer inom ramen för Köparens due diligence
av Bolaget e ller i övri gt under de fortsatta Förhandlingarna.

3

Exklusivitet

3.1

Säljaren förbinder sig att, under perioden från och med denna dag till och med den I
september 2020 ("Exklusivitetsperioden"), inte fö ra förhandlin gar (vare sig direkt eller
indirekt) med annan än Köparen avseende överl åtelse av Aktiern a eller överlåtelse av
Bolagets verksamhet eller del därav samt att tillse att inte heller Bolaget inleder sådana
fö rhandli ngar.

4

Due diligence och tidplan

4. 1

Köparen och dennes profess ionella rådgivare ska beredas tillfälle att genomföra en så
kallad due diligence avseende Bo lagets kommersie ll a, finan sie lla, legala samt övriga
förhållanden. Sälj aren ska bereda Köparen till gång till den information som Köparen
efterfrågar och som skäli gen kan anses erfo rderli g fö r att Köparen ska kunna utvärdera
Bolaget och dess verksamhet. Köparen ska även beredas tillfälle att sammanträffa med
lednin ge n för Bolaget. Parterna ska enas om de närm are formerna för due dili genceundersökn ingen, men Säljaren ska i möjligaste mån tillhandahå ll a allt av Köparen
efterfrågat underlag i elektroni sk fo rm i ett datarum samt svara på de frågor som ställ s
av Köparen och dennes rådgivare.

4.2

Parterna har enats om fö ljande översiktliga tidpl an för Förhandl ingarna:
(a)

Due diligence - ska startas upp snarast möj ligt efter Avs iktsförkl aringens
undertecknande och bedrivas skyndsamt,

(b)

Förvärvsavtal et - Köparen ska presentera utkast till Sälj aren senast den 18 juni
2020 och avtalsförhandlingar inleds omgående därefter,

( c)

Undertecknande - senast den 3 1 augusti 2020, samt

(d)

Ti ll trädesdag - den I se ptember 2020 e ller annan dag som överenskoms me llan
Parterna ("Tillträdesdagen").

5

Transaktionsavtalen

5. 1

Parternas gemensamma avs ikt är att Förvärvsavtalet ska inkludera bestämmelser
avsee nde de me ll an Parterna överenskomna princ iper som återfinn s i Bilaga I .

5.2

Parterna ska sträva efter att inom skäli g tid och i bästa samförstånd förhandla samt
slutföra Förvärvsavtalet på bas is av vill koren i Avsiktsfö rkl aringen.

5.3

Parternas undertecknande av Förvärvsavta let fö rutsätter:

(a)

att Köparen, till sin be låtenhet, genomfö rt en due dili gence av Bo laget enl igt
pun kt 4.1;
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(b)

att Parterna enas om vi llkoren i Förvärvsavtalet;

(c)

att Sälj arens Parts styrelse giv it sitt godkännande därti ll ; och

(d)

att kommunfullmäktige i de kommuner som ska vara de lägare i Köparbolaget har
tagit erforderli ga beslut.

6

Avtalstid m.m.

6.1

Avsiktsförklaringen träder ikraft denna dag och gäller till det tidigare av (i)
Exk lusiv itetsperiodens utgång, (ii) Köparen meddelar Sälj aren att Köparen avbryter
Förhandl ingarna och (iii) Säljarens och Köparbolagets undertecknande av
Förvärvsavtalet. Bestämmelserna i punkterna 7 och 12 ska dock äga fortsatt giltighet
äve n sedan A vsiktsförklaringen upphört.

6.2

Under Avsiktsförk laringens giltighetstid ska Köparen hållas fortlö pande informerad om
allt vad som sker i Bolagets verksamh et. Bolaget ska inte heller ingå några nya avtal
gällande förvärv , leasing/hyra eller överl åte lse av egendom, uppta lån eller ställa
säkerheter, e ll er ingå, ändra e ller säga upp något an nat avtal, annat än med Köparens i
förväg lämnade godkännande.

7

Sekretess

7 .1

Köparen förbi nder sig att inte yppa sådan information om Bolaget el ler dess verksam het
som Köparen mottagit eller fått del av (munt ligen, skriftligen, digitalt eller e lektroniskt)
i samband med ingåendet av denna Avsiktsförk laring, genomförandet av due diligence
och som inte är allmänt känd före Avsiktsförk laringe ns undertecknande såvida inte (i)
Köparen är skyldig att läm na sådan information en li gt lag e ll er domstols, skiljenäm nds
eller myndighets beslut, (ii) Säljaren har lämnat skriftligt medgivande till att
informationen lämnas ut (sådant medgivande ska inte oskäligen nekas), (i ii)
informationen blivit a ll mänt känd på annat sätt än genom brott mot detta
sekretessåtagande e ller (iv) informat ionen delges Köparens professio nella rådgivare
som är skyldi ga att iaktta sekretess avseende sådan information .

7.2

Sådan information rörande Bolaget som Köparen delger kommunfullmäktige och andra
instanser i de komm uner som ska vara delägare i Köparbolaget inom ramen för deras
beslutsprocesser är undantagen från Köparens sekretessåtagande en ligt punkt 7.1.

8

Offentliggörande

8.1

Samtli ga pressreleaser med anledning av denna Avsiktsförk laring e ller den potentiella
överlåtelsen av Akt ierna ska, i möjligaste mån, överenskommas mellan Parterna i
förväg .

8.2

Sälj aren är införstådd med att Köparen (Fam ilj en Helsingborg) utgörs av ett relativt
stort antal kommuner, vilket innebär att en större krets av personer på o lika sätt kommer
vara involverade i olika processer som rör Förhand lingarna och Köparbolagets förvärv
av Aktierna. Mot bakgrund av att kommunerna (och Köparbolaget) omfattas av
offentli ghetsprincipen och då transaktionen har ett stort allmänintresse i regionen och
därmed äve n ett sto rt medialt intresse, är Sälj aren vidare införstådd med och accepterar
att informati on rörande den tilltänkta transaktionen och Förhand lingarna kommer att
offentli ggöras i olika samman hang av olika parter.
~
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9

Kostnader
Vardera Parten ska svara fö r samtliga sina kostnader hänförliga till Avsiktsförklaringen
och de transaktioner som omfattas av den, såsom ombudsarvoden .

10

Medbestämmandelagen
Vardera Parten har uppfyllt (om ti llämpligt) sina infonnations- och
förhandli ngsskyldigheter en li gt lagen (1976 :580) om medbestämmande i arbetslivet
med avseende på den eventue ll a överlåtelsen av Aktierna.

11

Övrigt

11.1

Parterna är överens om att denna A vs iktsförk laring inte utgör ett bindande avtal som
medför en förp li ktelse för någon av Parterna att ingå Förvärvsavtalet. Parterna är dock
överens om att punkterna 2, 5.3, 6, 7, 9, 11 och 12 i denna Avsiktsförklaring ska vara
bindande för Parterna.

11.2

Avsiktsförk laringen kan ändras endast genom skriftlig överenskommelse me llan
Parterna.

12

Tillämplig lag och tvister

12.1

Svensk lag ska ti ll ämpas på denna Avsiktsförklaring.

12.2

Tvist i anledning av denna Avsiktsförklaring ska slutligt avgöras genom ski ljedom
en li gt Skiljedomsregler fö r Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Ski lj eförfarandet ska äga rum i Helsingborg. Det svenska språket ska användas i
ski lj eförfarandet.

12.3

Ski lj eförfarande som påkallats med hänvisning till denna ski lj eklausul omfattas av
sekretess. Sekretessen omfattar al l infonnation som framkommer under förfarandet
likso m beslut e ller ski lj edom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som
omfattas av sekretess får inte i någon fonn vidarebefordras till tredje person utan den
andra Partens skriftli ga samtycke. Part ska emellertid inte vara för hind rad att
vidarebefordra sådan infonnat ion för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra
Parten med anl edni ng av tv isten e ller om Part enligt lag, domstolsbeslut, beslut av
ski lj enämnd e ller myndighetsbeslut är skyldi g att lämna sådan infonnation.

J)
SIGNATURSIDA FÖLJER
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Avsiktsförklaringen har upprättats i tre originalexemplar, av vilka Parterna erhål lit var sitt.
Ort:

-fu<~ lo V

Ort:

Datum: ~ (.).;2 0 - 0 b -CJ

5"

Peab FU Holding 2 AB

Henrik Viberg Jönsson

i{-Jsl"l-r)b~

Datum:

202.Q-Ot; '---as-

Helsingborgs stad

Marie Vernersson ~

Ängelholms kommun
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Bilaga 1
Överenskomna principer
I.

Sälj aren svarar för Bolagets drift och samtliga kostnader fram till Tillträdesdagen. Den
ekonomiska risken för Bolaget tas över av Köparen från och med Ti llträdesdagen och
därefter svarar Sälj aren för Bolagets drift och kostnader. Bolagets verksamhet ska i detta
hänseende betraktas som pågående oaktat Peab sagt upp huvuddelen av personalen i avsikt
att förbereda för en eventuell nedläggning, d v s Säljaren ansvarar inte för eventuella
engångskostnader för avsedd avveck ling av verksamheten till den del som kostnaden
belöper på tiden efter Tillträdesdagen och ansvaret för exempe lvis uppsägningslöner för
tiden efter Tillträdesdagen åvi lar Köparen.

2.

Säljaren ska i Förvärvsavtalet lämna sedvanliga garantier beträffande Bolaget och dess
verksam het avseende tiden fram till Tillträdesdagen .

3.

Eventuella särskilda statliga eller regionala bidrag som beslutas till förmån för Bolaget
och dess framtida verksamhet ska komma Bolaget ti ll del efter Tillträdesdagen.

4.

År 2016 träffade Änge lholms kommun och Peab en avsiktsförklaring med en gemensam
målbild över hur Barkåkra/norra Ängelholm ska kunna utvecklas på ett positivt sätt, med
prioritering av utvecklingsmöj li gheter i linj e med ny översiktsplan 2035. Området sträcker
sig från ett framtida bostadsområde vid tågstation Barkåkra till Valhall park och vidare till
verksam hetsområdet "Tvärbanan" . Kopplingen till järnväg, flygplats och motorväg är
väsent li g. Målsättningen är att skapa nya arbetsti llfällen och bostäder i norra Ängelho lm .

5.

Bolaget ska inte hindra de utvecklingsmöjligheter som Änge lholms kommun och Peab har
överenskomm it enligt den i punkt 4 nämnda avsiktsförklaringen, förutsatt att dessa
utveckl ingsmöj ligheter inte negativt påverkar Bolagets då aktuella e ller planerade
verksamhet inom arrendeområdet. Bolaget ska även medverka till att framtida servitut,
nyttjanderätt etc för att tex vägar enligt avsiktsförk laringen ska kunna möjliggöras
Samtliga kostnader för denna typ av åtgärder ska bäras av Peab eller Ängelho lms kommun
och ska inte till någon del belasta Bolaget.

6.

Bolaget arrenderar ett markområde om ca. 185 ha för flygplatsen s verksamhet av
markägaren Projektfastigheter Götaland AB. Bolagets arrendeområde avgränsas av
befintlig inhägnad av fl ygplatsområdet i öster. Parterna är överens om att det arrenderade
markområdet ska justeras utifrån bl a Koenigseggs planerade expansion i området. Ett nytt
arrendeavtal ska därför upprättas. Avgående yta från markområdet en ligt det befintliga
arrendeavtalet är ca 24,2 ha + 29 ha, förutsatt att det kan ske utan att negativt påverka
Bolagets nuvarande flygplatsverksamhet. Markområdet i det nya arrendeavtalet beräknas
således bli ca 132 ha. Arrendeavgiften minskas proportionerligt för den mindre ytan.
Kostnaden för flytt av inhägnad och samtliga andra kostnader som är en följd av det
minskade arrendeområdet ska bäras av markägaren . Arrendeavtalets innehåll i övrigt ska
vara lika befintligt avtal, med undantag för vad som följer av punkt 8 nedan.

7.

Bolagets nuvarande hyresavtal med Projektfastigheter Götaland AB ska ersättas av ett nytt
hyresavtal som innehållsmässigt ska vara det samma som nuvarande hyresavtalet, med
undantag för vad som följer av punkt 8 nedan .

_p

~
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8.

Arrendeavtalet och hyresavtalet ska ha samma gi ltighetstid, 15 år från och med
Tillträdesdagen . Avtalen ska förlängas med·fem år i taget om inte uppsägning sker senast
12 månader före avtalstidens slut. Bolaget ska därutöver ha rätt att säga upp avtalen till
upphörande i förtid efter fem år respektive tio år med iakttagande av en uppsägningstid
om tolv månader. Bolaget ska även ha möjlighet att säga upp avtalen till upphörande i
förtid per den 31 december 2021 med iakttagande av en uppsägningstid om tre månader
för det fall Köparen beslutar om slutlig nedläggning av Bolagets verksamhet.

9.

Med undantag för ovan angivna arrende- respektive hyresavtal ska alla övriga avtal mellan
Bolaget och annat bolag ingående i Peab-koncernen upphöra på Tillträdesdagen utan
kostnad för Bolaget, såvida inte Köparen och Sälj aren accepterar att avtalet ska fortsätta
att gäl la även efter Ti llträdesdagen .

I 0. Bolaget ska fram till Tillträdesdagen vidta de åtgärder som krävs för att Bolaget ska kunna
behålla sitt flygplatscertifikat och de övriga tillstånd som Bolaget innehar och behöver för
att bedriva flygplatsverksarnheten .
11 . Änge lholms/He lsingborgs flygplats och Ljungbyheds flygplats ska fortsatt samnyttja
resurser för att uppnå kostnadseffektivitet. Ska regleras i ett separat avtal mellan berörda
parter.

__f!)
~
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Flygplatsens
betydelse för
Familjen
Helsingborg
2015-08-13

Sammanfattning
Familjen Helsingborg har fortfarande en stor grad av specialisering inom tillverkningsindustrin jämfört med
både riket och övriga Skåne men dessa branscher är kraftigt minskande. Detta beror till stor del på att
Familjen Helsingborg genomgår en hög grad av ”tjänstefiering” men att denna utveckling inte har kommit
lika långt som i många andra regioner.
En ökad flygverksamhet har framför allt positiv inverkan på utvecklingen av tjänsteföretag medan effekten
för tillverkningsföretag är mindre entydig.
Branscher som kultur, hotell och restaurang samt handel är snabbt växande. En ökning av lufttrafik har
positiva effekter på förutsättningarna för dessa branscher.
Andra branscher som är kraftigt växande är konsultverksamhet, huvudkontorsverksamhet, kontorstjänster,
arbetsförmedling och datorprogrammering. Dessa branscher är inte traditionella branscher för Familjen
Helsingborg men branscher i snabb tillväxt.
För att dessa kontaktintensiva tjänstebranscher skall fortsätta växa krävs god tillgänglighet i allmänhet, och
enkla snabba inrikes förbindelser samt goda förbindelser till Kastrup i synnerhet.
Med anledning av ovanstående har tillgänglighetens betydelse för tillväxten modellberäknats.
För kommunerna inom Familjen Helsingborg innebär det att vid en nedläggning av flygplatsen
skulle tillgängligheten minska med 50% och man skulle, allt annat lika, bli av med 6200
arbetstillfällen i 2400 företag med en minskad lönesumma på 2 miljarder kr som följd.
Om flygtrafiken istället utökas med 2 avgångar på vardagar ökar tillgängligheten till kommunerna med 8%
vilket enligt beräkningarna ger 960 nya arbetstillfällen i 380 nya företag med en lönesumma på 340 Mkr.
Flygplatsen är idag privatägd och detta innebär att kommunerna inte har möjlighet att investera i
verksamheten utan är helt beroende av det privata företagets intresse och möjlighet att utveckla och
investera i verksamheten. I styrelsen ingår dock representanter från Skåne Nordväst.
Med hänsyn till värdet av flygplatsen för de Nordvästskånska kommunerna och de begränsningar som finns
vad gäller investeringar i privat verksamhet redovisar vi följande rekommendationer.

Rekommendationer
 Med hänsyn till Ängelholm-Helsingborg Airports betydelse för
näringslivet i nordvästra Skåne och dess fortsatta utveckling bör ett
tätare samarbete mellan privata och offentliga aktörer utvecklas och
en plan för det gemensamma arbetet diskuteras i styrelsen.
 Genom de kontakter som Familjen Helsingborg har med företagen i
regionen kan deras behov utgöra grund för en framtidsorienterad
utvecklingsdialog där flygplatsens betydelse, roll och behov
diskuteras.
 Kommunerna bör också initiera ett närmare samarbete med
flygplatsen vad gäller planfrågor och andra frågor som gäller
infrastruktur såsom järnvägar och tillfartsvägar. Skåne Nordväst kan
här via sin representation i styrelsen vara ett stöd för
flygplatsledningen.
 En gemensam plattform för information där man marknadsför
varandra är att rekommendera för utvecklingen av turism och
företag. En plan kan tas fram där gemensamma marknadsaktiviteter
planeras och där samma information kommuniceras.

Bakgrund
Ängelholm-Helsingborg Airport övertogs av PEAB 2011 i samband med att
Swedavia avvecklade flera av sina regionala flygplatser. De kringliggande
kommunerna hade då förklarat att de inte hade något intresse att vara delägare.
Men kommunsamarbetet Skåne Nordväst är representerat i styrelsen.
Utvecklingen av antalet passagerare för Ängelholm-Helsingborg Airport har varit
god och haft en genomgående positiv trend sedan slutet på 90-talet
Skåne och Halland är två av de regioner som haft den bästa
befolkningsutvecklingen i Sverige under minst 4 decennier. Med sitt läge i den
funktionella skärningspunkten mellan dessa två län har Ängelholm-Helsingborg
Airport ett strategiskt läge i en attraktiv del av regionen.
Vad gäller utbildning ligger också Skåne, med flera universitets- och
högskoleorter, bra till. En relativt välutbildad befolkning alltså. Detta är dels en
effekt av att regionen själv utbildar sin befolkning – men också därför att
välutbildade personer söker sig till storstadsregionerna. Här finns de mest
specialiserade företagen och därmed den typ av jobb som de högst utbildade
söker.
Men inom familjen Helsingborg råder stora skillnader mellan olika kommuner och
flygplatsen kan här vara till hjälp för att utveckla regionen och minska
skillnaderna.

Dagens situation
Skåne Nordväst har ett stadigt växande
befolkningsunderlag som kommer att vara i allt
större behov av ökad tillgänglighet.
Regionen är också växande sett till BRPutveckling vilket leder till växande marknader
och regionförstoring.
Familjen Helsingborg har fortfarande en stor
grad av specialisering inom
tillverkningsindustrin jämfört med både riket och
övriga Skåne men dessa branscher är kraftigt
minskande. Detta beror till stor del på att
Familjen Helsingborg genomgår en hög grad av
”tjänstefiering” men att denna utveckling inte
har kommit lika långt jämfört med andra
regioner. Detta är en naturlig utveckling sett till
utvecklingen av globala värdekedjor och en allt
större outsourcing av tillverkning till
låglöneländer.
De branscher som istället växer kraftigast är
kompetensintensiva tjänstebranscher.
En ökad flygverksamhet har en positiv inverkan
på utvecklingen av tjänsteföretag och en mera
negativ inverkan på tillverkningsföretag.

Branscher som kultur, hotell och restaurang
samt handel är snabbt växande. En ökning av
lufttrafik har positiva sysselsättningseffekter på
dessa branscher.
Andra branscher som är kraftigt växande är
konsultverksamhet, huvudkontorsverksamhet,
kontorstjänster, arbetsförmedling och
datorprogrammering. Dessa branscher är inte
traditionella branscher för Familjen Helsingborg
men branscher på snabb tillväxt.
Branscher som har goda förutsättningar att
utvecklas i regionen och som också växer är
transport och magasinering, jordbruk,
byggverksamhet, och fastighetsverksamhet.
De traditionella industrierna inom kemikalier,
mineraliska produkter, läkemedel, livsmedel,
gummitextil och grafisk produkter är de
branscher som haft sämst utveckling de
senaste åren. Inom dessa områden är till
exempel livsmedel en relativt stor bransch.
Branscher som minskar mest är olika
tillverkningsindustrier inom datorer, trä och
papper samt vård, post och reklam. Även
förlagsverksamheten minskar.

Utbildningsfördelning
Vad som också kan vara intressant att titta på är fördelningen av
utbildningsnivåer då kunskapsintensiva tjänsteverksamheter
generellt har större efterfrågan på tillgänglighet (i detta fall
tillgång till flygplatser såväl som inomregionala kopplingar)
jämfört med tillverkningsindustri.
I Familjen Helsingborg är andelen personer med eftergymnasial
utbildningsnivå lägre än i resterande Skåne och riket samt i nivå
med Hallands län. Andelen med gymnasial utbildningsnivå är
istället högre än i riket och resterande Skåne samt i nivå med
Halland. Andelen med endast förgymnasial utbildningsnivå är
också något högre än alla jämförelsegrupper.

Utbildningsfördelning 2014
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Andelen med eftergymnasial utbildningsnivå är dock växande
och har ökat med 20 procent sedan 2008. Dessa andelar
kommer också att fortsätta växa sett till de kraftigt ökande
andelarna av förvärvsarbetande inom kompetensintensiva
tjänstesektorer. Detta samtidigt som andelen förvärvsarbetande
inom icke-kompetensintensiva tillverkningsindustrier minskar
kraftigt. Dessutom har Familjen Helsingborg goda
kommunikationer till Lund och andra närliggande
högskolor/universitet.
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Andelen anställda inom utlandsägda företag
Andelen anställda på arbetsställen i utlandsägda
företag av totalt antal förvärvsarbetande
dagbefolkning, 2013

Andelen anställda på arbetsställen som tillhör utlandsägda
företag är hög i Familjen Helsingborg, högre än i resterande
Skånes län och Hallands län. Detta är intressant då dessa
företag ofta är beroende av internationella kontakter och hög
tillgänglighet.
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Vad som dock framgår är att många av dessa arbetsställen
tillhör tillverkningsindustrin, en branschgrupp som är på
12%
nedåtgående sett till utvecklingen av andelen förvärvsarbetande
de senaste åren.
10%

Oavsett detta är tillgänglighet en viktigt förutsättning för att locka
till sig utländska direktinvesteringar. Flygplatsers lokalisering
kan vara avgörande för import- och exportföretag när de
bestämmer sig för var de skall lägga sin verksamhet. Här är
tillgången till snabba och enkla förbindelser till Stockholm samt
direktförbindelse till Kastrup en viktig kombination.
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Tillgänglighetens betydelse för tillväxten
För att undersöka tillgänglighetens betydelse för tillväxten har 2 alternativa
scenarier tagits fram.
 Flygtrafiken på Ängelholm-Helsingborg Airport försvinner
 Dagens flygtrafik utökas med 2 avgångar dagligen på vardagar
Resultatet redovisas på följande sidor. För Familjen Helsingborg innebär det i
korthet att vid ett jämnviktläge efter 38 år skulle en nedläggning av flygplatsen
innebära att tillgängligheten minskat med ca 50%, och ca 6200 arbetstillfällen i ca
2400 företag försvunnit med en minskad lönesumma på ca 2 miljarder kr. Detta
endast av att flygplatsen försvinner och ingen övrig ökning av tillgängligheten
sker.
Om flygtrafiken istället utökas med 2 avgångar ökar tillgängligheten till familjen
Helsingborg med 8% och effekten av detta efter 38 år ger 960 nya arbetstillfällen i
380 nya företag med en ökad lönesumma på 340 Mkr

Flygplatsens betydelse för tillgängligheten
Effekt på flygtillgänglighet i % för Ängelholm Helsingborg Airport alt
nedlagd
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Flygplatsens betydelse för sysselsättningen
Långsiktiga tillväxteffekter för Ängelholm Helsingborg Airport alt nedlagd
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Flygplatsens betydelse för tillgängligheten
Effekt på flygtillgänglighet i % för Ängelholm Helsingborg Airport alt +2
avg
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Flygplatsens betydelse för sysselsättningen
Långsiktiga tillväxteffekter för Ängelholm Helsingborg Airport alt +2 avg
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Slutsatser
 Kommunerna inom Skåne Nordväst genomgår en strukturomvandling från beroende av
tillverkningsindustri till mer kunskapsintensiva tjänsteföretag. För dessa företag är tillgänglighet
till flyg en förutsättning för fortsatt utveckling.
 Analysen visar att tillgängligheten till flyg har en mycket stor betydelse för utvecklingen av
företagandet och antalet arbetstillfällen i regionen.
 Inom området finns en större andel huvudkontor som för att inte omlokalisera sin verksamhet
både är beroende av snabb och enkel inrikestrafik som närheten till den internationella
flygtrafiken på Kastrup.
 Inom Familjen Helsingborg finns också en större andel utlandsägda företag än i övriga Skåne.
Dessa företag är liksom huvudkontoren beroende av såväl goda inrikes förbindelser som
utrikesförbindelser. Här är närheten till Kastrup också en fördel.
 En annan växande sektor är turismen som skapar utveckling inte bara inom hotell- och
restaurang utan även in handel och annan besöksnäring. Turismen har stora potentialer att växa
och detta gäller såväl den inhemska som en utländska turismen.
 Viktigt för den fortsatta utvecklingen är tillgången på välutbildad personal. De nordvästskånska
kommunerna har här en lägre andel av personer med eftergymnasial utbildning än resten av
Skåne och övriga landet. Denna andel är dock starkt växande och sammanhänger med den
förändrade företagssammansättningen med fler kunskapsföretag.
 Andelen med förgymnasial och gymnasial utbildning är högre än i övriga Skåne och riket. Detta
måste på sikt förändras för att en fortsatt positiv utveckling skall ske.
 Flygplatsen är idag privatägd och detta innebär att kommunerna inte har möjlighet att investera i
flygverksamheten utan är helt beroende av det privata företagets intresse att utveckla och
investera i verksamheten. I styrelsen ingår dock representant från Skåne Nordväst. Ett närmare
samarbete mellan flygplatsen och kommunerna är viktig för att utveckla verksamheten och
underlätta för fortsatt drift av flygplatsen.

Rekommendationer
 Med hänsyn till Ängelholm-Helsingborg Airports betydelse för
näringslivet i nordvästra Skåne och dess fortsatta utveckling bör ett
tätare samarbete mellan privata och offentliga aktörer utvecklas och
en plan för det gemensamma arbetet diskuteras i styrelsen.
 Genom de kontakter som Familjen Helsingborg har med företagen i
regionen kan deras behov utgöra grund för en framtidsorienterad
utvecklingsdialog där flygplatsens betydelse, roll och behov
diskuteras.
 Kommunerna bör också initiera ett närmare samarbete med
flygplatsen vad gäller planfrågor och andra frågor som gäller
infrastruktur såsom järnvägar och tillfartsvägar. Skåne Nordväst kan
här via sin representation i styrelsen vara ett stöd för
flygplatsledningen.
 En gemensam plattform för information där man marknadsför
varandra är att rekommendera för utvecklingen av turism och
företag. En plan kan tas fram där gemensamma marknadsaktiviteter
planeras och där samma information kommuniceras.

Utlåning och borgen
Enligt tjänsteskrivelsen framgår att ”Vid behov av rörelsekapital får Flygplatsbolaget, efter
godkännande av Ägarbolaget, uppta lån i extern bank eller hos Ägarkommuns internbank.” Även
Ägarbolaget har behov av rörelsekapital. Behovet av rörelsekapital i Flygplatsbolaget och i
Ägarbolaget bedöms uppgå till 30 miljoner kronor respektive 2 miljoner kronor.

Helsingborgs stads internbank kan framöver bistå bolagen med den finansiering som behövs,
under förutsättning att bolagen tilldelas en utlåningsram från Kommunstyrelsen i Helsingborg
samt att övriga delägare ställer borgen i förhållande till sin ägarandel. Beslut om utlånings- och
borgensram för Flygplatsbolaget respektive Ägarbolaget tas i ägarkommunerna i samband med
beslut avseende Ängelholm Helsingborg Airport.
Utifrån föreliggande behov av rörelsekapital i de båda bolagen blir fördelning av
borgensansvaret för respektive ägarkommun enligt nedan:
Kommun

Ägarandel

Helsingborg
Ängelholm
Höganäs
Båstad
Klippan
Bjuv
Perstorp
Total

41,59%
32,38%
10,67%
9,95%
2,86%
2,16%
0,39%
100,00%

Borgen till
Flygplatsbolaget
12 475 654
9 714 575
3 200 341
2 985 192
857 608
648 435
118 193
30 000 000

Borgen till
Ägarbolaget
831 710
647 638
213 356
199 013
57 174
43 229
7 880
2 000 000

Med anleding av de frågor som vi har fått:

Information om Revers
Peab har som många stora bolag och även kommuner en internbank som de olika
dotterbolagen i koncernen kan låna pengar av. Så har Flygplatsen gjort för att finansiera de
tillgångar som finns i balansräkningen. Vi vill avsluta alla löpande transaktioner med Peab
samtidigt som vi blir ägare till flygplatsen och därför kommer det skrivas en revers på de
pengar som flygplatsen lånat av Peab. Ett lån som kunde ha varit från en bank som ex
Handelsbanken eller Swedbank, om inte Peab hade haft möjligheten att låna ut pengarna.
I ÅR 2019 finns en post som heter skuld till koncernföretag. Det är den posten det här handlar
om. 2018 var skulden i bokslutet drygt 5,4 Mkr och 2019 2,6 Mkr. I år har den alltså ökat
igen. Det är alltså inte kommunerna som har något lån från Peab utan flygplatsbolaget.
Köpeskillingen är maximerad till 20 Mkr och ska inte blandas samman med ett lån i det bolag
som vi förvärvar.
Flygplatsen betalar 1% ränta av lånet på 5 Mkr alltså blir kostnaden 50 000 kr per år. Fordran
är s.k. efterställd vilket innebär att den inte är prioriterad. Peab kan först få tillbaka sina
pengar om flygplatsbolaget går med vinst och avser att dela ut pengar till sina ägare. Då har
återbetalningen av lånet företräde.
Alla bolag har tillgångar och skulder. Peab har valt att finansiera bolagets verksamhet bl a
genom att låna medel från Peab-koncernen. Det kunde likaväl ha varit ett lån som bolaget
hade tagit hos en extern bank. Vi har inte sett att frågan om från vem som bolaget har tagit lån
har varit av någon direkt betydelse för beslutet att köpa bolaget. Vi har inte heller redovisat
något om bolagets olika övriga skulder eller med vem som bolaget t ex har tecknat
leasingavtal.
Vi har när vi gick in i flygplatsaffären inte gjort det för att ta avkastning ur flygplatsen utan
för att säkra flygplatsens framtid och tillväxten i vår region. OM flygplatsen börjar gå så bra
att vi ägare väcker frågan om utdelning då har vi lyckats väldigt bra! Det är dock inget vi kan
spekulera i.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12
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Markanvisning för Räfsan
Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har genom Mark- och exploateringsenheten under våren 2020
erbjudit exploatörer att göra en intresseanmälan till markanvisning gällande fastigheten
Räfsan 4 i Munka Ljungby. Markanvisningen annonserades även på kommunens hemsida
under mars månad. Markanvisningen sker genom anbud efter en utvärdering av inkomna
förslag.
Gösta Bengtsson Fastighets AB lämnade in det förslag som vid utvärderingen bäst
uppfyllde bedömningskriterierna. Bolaget har inom området för avsikt att uppföra ett
kvarter med totalt 20 radhus i två våningar som bostadsrätter. Byggnationen innehåller
även utemiljöer med mycket grönska, en bilfri innergård och väl integrerade hållbarhetslösningar. Etableringen sker i enlighet med gällande detaljplan. Gösta Bengtsson Fastighets
AB beräknar att inflyttning kan ske i slutet av 2022. Priset för Räfsan 4 är fyra miljoner
kronor.
Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Gösta Bengtsson Fastighets AB
upprättat förslag till markanvisningsavtal. Bolaget har undertecknat avtalet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 11 juni 2020
Av Gösta Bengtsson Fastighets AB signerat markanvisningsavtal
Föreslagen byggnation, bilaga 1 till markanvisningsavtal
Kartskiss
Inbjudan till markanvisning
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från följande: Lars Nyander (S), Linda Persson
(KD), Eric Sahlvall (L), Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C) och Patrik Ohlsson (SD).

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna upprättat markanvisningsavtal med Gösta Bengtsson Fastighets AB
avseende Räfsan 4

att

Mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal
avseende Räfsan 4 mellan Ängelholms kommun och Gösta Bengtsson
Fastighets AB, eller ett av Gösta Bengtsson Fastighets AB majoritetsägt
projektbolag

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

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24
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Markanvisning för Räfsan
Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har genom Mark- och exploateringsenheten under våren 2020
erbjudit exploatörer att göra en intresseanmälan till markanvisning gällande fastigheten
Räfsan 4 i Munka Ljungby. Markanvisningen annonserades även på kommunens hemsida
under mars månad. Markanvisningen sker genom anbud efter en utvärdering av inkomna
förslag.
Gösta Bengtsson Fastighets AB lämnade in det förslag som vid utvärderingen bäst
uppfyllde bedömningskriterierna. Bolaget har inom området för avsikt att uppföra ett
kvarter med totalt 20 radhus i två våningar som bostadsrätter. Byggnationen innehåller
även utemiljöer med mycket grönska, en bilfri innergård och väl integrerade hållbarhetslösningar. Etableringen sker i enlighet med gällande detaljplan. Gösta Bengtsson Fastighets
AB beräknar att inflyttning kan ske i slutet av 2022. Priset för Räfsan 4 är fyra miljoner
kronor.
Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Gösta Bengtsson Fastighets AB
upprättat förslag till markanvisningsavtal. Bolaget har undertecknat avtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 11 juni 2020
Av Gösta Bengtsson Fastighets AB signerat markanvisningsavtal
Föreslagen byggnation, bilaga 1 till markanvisningsavtal
Kartskiss
Inbjudan till markanvisning
Föredragande tjänsteperson
T.f. mark- och exploateringschef Sara Elmefjärd föredrar ärendet.
Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande: Lars Nyander (S),
Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD).

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

godkänna upprättat markanvisningsavtal med Gösta Bengtsson Fastighets AB
avseende Räfsan 4

att

Mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal
avseende Räfsan 4 mellan Ängelholms kommun och Gösta Bengtsson
Fastighets AB, eller ett av Gösta Bengtsson Fastighets AB majoritetsägt
projektbolag

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

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-11

Mark- och Exploateringsingenjör
Sara Elmefjärd
0431-468987
sara.elmefjard@engelholm.se

Diarienummer
KS 2020/267

Kommunstyrelsen

Markanvisningsavtal för bostadsfastigheten Räfsan 4 i
Munka Ljungby
Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har genom Mark- och exploateringsenheten under våren 2020 erbjudit
exploatörer att göra en intresseanmälan till markanvisning gällande fastigheten Räfsan 4 i Munka
Ljungby. Markanvisningen annonserades även på kommunens hemsida under mars månad.
Markanvisningen sker genom anbud efter en utvärdering av inkomna förslag.
Gösta Bengtsson Fastighets AB lämnade in det förslag som vid utvärderingen bäst uppfyllde
bedömningskriterierna. Bolaget har inom området för avsikt att uppföra ett kvarter med totalt 20
radhus i två våningar som bostadsrätter. Byggnationen innehåller även utemiljöer med mycket
grönska, en bilfri innergård och väl integrerade hållbarhetslösningar. Etableringen sker i enlighet
med gällande detaljplan. Gösta Bengtsson Fastighets AB beräknar att inflyttning kan ske i slutet
av 2022. Priset för Räfsan 4 är fyra miljoner kronor.
Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Gösta Bengtsson Fastighets AB upprättat
förslag till markanvisningsavtal. Bolaget har undertecknat avtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 11 juni 2020
Av Gösta Bengtsson Fastighets AB signerat markanvisningsavtal
Föreslagen byggnation, bilaga 1 till markanvisningsavtal
Kartskiss
Inbjudan till markanvisning
Utredning
Markanvisning
Intresseanmälan med prisanbud skulle innehålla en planerad bebyggelse av ca 20 stycken rad/kedjehus i två våningar, upplåtelseform bostadsrätt eller äganderätt. Följande handlingar skulle
medfölja förslaget:





Gestaltningsförslag och situationsplan
Beskrivning av inlämnat förslag innehållande pris, upplåtelseform,
utformning av parkering och gemensamma ytor med mera
Företagsinformation och ekonomiska förutsättningar
Referensobjekt från tidigare projekt
1 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-11
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Tidplan för utbyggnad
Kontaktuppgifter

Vid utvärdering av inkomna förslag var bedömningskriterierna pris, gestaltning och projektets
genomförbarhet.
Projektet
Gösta Bengtsson Fastighets AB lämnade in det förslag som vid utvärderingen bäst uppfyllde
bedömningskriterierna. Bolaget har inom området för avsikt att uppföra ett kvarter med totalt 20
radhus i två våningar som bostadsrätter. Radhusen är fördelade på fyra volymer med sadeltak.
För att skapa variation har radhusen olika fasader med gedigna material som åldras bra. Radhusen
förskjuts mot varandra för att skapa platser med lä runt husen. Byggnationen innehåller även
utemiljöer som omfattar såväl egna uteplatser som gemensamma ytor. Den yttre miljön innehåller
mycket grönska som ramar in området och skapar en avskärmning mot norr. Mitt i kvarteret
finns en bilfri innergård med gemensam verkstad, växthus, lekplats och andra gemensamhetsytor
som skapar förutsättningar för ett hållbart boende. Projektet har väl integrerade hållbarhetslösningar. Se föreslagen byggnation, bilaga 1 till markanvisningsavtal.
Gösta Bengtsson Fastighets AB är ett familjeföretag från Eket i Örkelljunga kommun. Bolaget
har idag 100 lägenheter i sitt bestånd inom Örkelljunga kommun och Båstad kommun. Ytterligare
52 lägenheter är under uppförande. Bolaget uppger att beståndet är värderat till ca 110 mkr 2020
med stabila kassaflöden och en soliditet över 30 %. Planerad byggnation inom Räfsan 4 kommer
att uppföras av systerbolaget Byggnads AB Gösta Bengtsson. Enligt Gösta Bengtsson Fastighets
AB har byggbolaget en årlig produktionskapacitet på 200-250 bostäder varav merparten är till externa beställare.
Markanvisningsavtal
Syftet med markanvisningsavtalet är att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsättningar för
framtida marköverlåtelse av Räfsan 4. Gösta Bengtsson Fastighets AB (exploatören) får under en
tid av ett år ensamrätt att förhandla med kommunen om slutligt förvärv av Räfsan 4. En mark-anvisningsavgift om 200 000 kronor (motsvarande fem procent av överenskommen köpeskilling)
utgår i samband med tecknandet av markanvisningsavtalet. Området skall bebyggas i enlighet med
det förslag exploatören presenterat, se bilaga 1. Exploatören ska ansöka om bygglov inom 6
månader räknat från tecknandet av markanvisningsavtalet.
Kommande marköverlåtelse
Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga villkor skall inom ett år från tecknandet av
markanvisningsavtalet regleras i ett köpekontrakt. Om kommunen och exploatören inte kan komma överens om villkoren för överlåtelsen har kommunen rätt att återta markanvisningen utan någon rätt till ersättning för exploatören. Köpekontraktet tecknas mellan kommunen och ett projektbolag som majoritetägs av Gösta Bengtsson Fastighets AB.
Som återgångsvillkor i kommande köp gäller att exploatören inom ett år från dagen då köpekontraktet upprättas ha påbörjat byggnation inom fastigheten. Med påbörjad byggnation avses att
två gjutna bottenplattor är färdigställda. Först när detta har skett tillträds fastigheten och överlåtelsen kan slutregleras.
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Köpeskilling
Kommunen och exploatören är överens om en köpeskilling om fyra miljoner kronor för
Räfsan 4. Anslutningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. Efter överenskommelse med
kommunen kan anslutningsavgift för VA läggas till som en del av köpeskillingen. Köpeskillingen
ska indexregleras uppåt med konsumentprisindex. Köpeskillingen erläggs med en handpenning
om 400 000 kr (motsvarande tio procent av överenskommen köpeskilling) vid köpekontraktets
tecknade, samt resterande belopp senast på tillträdesdagen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

godkänna upprättat markanvisningsavtal med Gösta Bengtsson Fastighets AB
avseende Räfsan 4

att

Mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal avseende
Räfsan 4 mellan Ängelholms kommun och Gösta Bengtsson Fastighets AB, eller ett av
Gösta Bengtsson Fastighets AB majoritetsägt projektbolag

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original.
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Markanvisningsavtal avseende fastigheten Räfsan 4
i Munka Ljungby
mellan Ängelholms kommun, org. nr 212000-0977, ("Kommunen") och
Gösta Bengtsson Fastighets AB, org. ff 556765-2242 ("Exploatören")
Kommunen och Exploatören kallas nedan gemensamt "Parterna och var für sig "Part"
1 $ Bakgrund

Ängelholms kommun har genom Mark- och exploateringsenheten under våren 2020 erþudit
exploatörer att göra en intresseanmälan till ftirdelning av markanvisning gällande fastigheten Räfsan 4
i Munka Ljungby. Intresseanmälan skulle innehålla ett gestaltningsfärslag med en planerad
bebyggelse av ca 20 stycken rad-lkedjehus i två våningar och gemensamma ytor samt ett prisanbud.
Bedömningskriterierna ftjr tilldelning av markanvisningen var pris, gestaltning och projektets
genomftirbarhet.
Gösta Bengtsson Fastighets AB lämnade in det forslag som bäst uppfullde bedömningskriteriema.
Bolaget har inom området lor avsikt att uppftira ett kvarter med totalt 20 radhus i två våningar som
bostadsrätter. Byggnationen innehåller även utemiljöer med mycket grönska, en bilfri innergård och
väl integrerade hållbarhetslösningar. Se ftireslagen byggnation, bilaga 1.
Exploatören erhåller markanvisning enligt detta avtal.
2 $ Syfte
Syftet med markanvisningsavtalet är att enas kring riktlinjer och lägga fast fürutsättningar for framtida
marköverlåtelse av Räfsan 4. Genom markanvisningsavtalet anges också de ftirutsättningar som gäller
for att markanvisningen skall fullfoljas med en marköverlåtelse.

€;

e

3 $ Markanvisning och giltighet
Markanvisningen innebär att Exploatören, under en tid av ett år från och med att avtalet undertecknats
av båda parter, har ensamrätt att ftirhandla med kommunen om slutligt ftirvärv av Räfsan 4.

Om en sådan överlåtelse inte har skett mellan partema senast vid ovan angiven tid upphör detta avtal
a1rt gälla såvida kommunen inte medgett en ftirlängning. En forutsättning for fürlängning är att
Exploatören aktivt drivit projektet framåt och ftirseningen inte beror på Exploatören.
Kommunen har rätt att äterta markanvisningen under den angivna perioden om det är uppenbart att
Exploatören inte avser eller formår att genomftira projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid
markanvisningen, eller om kommunen och Exploatören inte kan komma överens om villkoren for en
marköverlåtelse. Markanvisningsavtalet är till alla delar ftirfallet utan rätt till ersättning fär någon part
om detta avtals giltighet löpt ut eller om kommunen på ovan angivna grunder åttertar markanvisningen.
4 $ Förutsättningar för att markanvisningsavtalet ska fultföljas med marköverlåtelse
Inom I månad efter att detta markanvisningsavtal är undertecknat av båda parter, ska Exploatören
kommunen betala en markanvisningsavgift om 200 000 kronor motsvarande fem procent av
överenskommen köpeskilling.

till
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Summan ska sedan tillgodoräknas som del av betalningen av den totala köpeskillingen när köpet
fullbordas. Om markanvisningen inte leder till överlåtelse av fastigheten har kommunen ändå rätt att
behålla markanvisningsavgift en.
Området skall bebyggas i enlighet med det ftirslag Exploatören presenterat, se bilaga 1. Om
Exploatören avser att byta hustyp, upplåtelseform, ändra utformning eller utftirande på bebyggelsen
inom området skall detta skriftligen anmälas till kommunen som sedan tar ställning till om ändringen
kan godkännas.
Exploatören ska inge en komplett ansökan om bygglov inom 6 månader räknat från den tidpunkt då att
markanvisningsavtalet undertecknats av båda parter.
5 $ Kommande marköverlåtelse
Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt öwiga villkor skall regleras i ett köpeavtal. Om
kommunen och Exploatören inte kan komma överens om formerna och villkoren ftir överlåtelsen äger
kommunen rätt att återta markanvisningen utan någon rätt till ersättning for Exploatören.
Köpeavtalet ska tecknas senast I år efter att markanvisningsavtalet undertecknats av båda parter,
under fiirutsättr:ring att det då foreligger ett lagakraftvunnet bygglov. Om överklagande av bygglovet
har skett ska köpeavtal upprättas inom 30 dagar från lagakrafnunnet bygglov.

Villkor
Som återgångsvillkor i kommande köpeavtal gäller att Exploatören inom ett år från dagen då
köpekontraktet uppräffas ha påbörjat byggnation inom fastigheten. Med påbörjad byggnation avses att
fvå gjutna bottenplattor är fiirdigställda. Först när detta har skett tillträds fastigheten, köpebrev
upprättas, slutlig köpeskilling erläggs och lagfart kan sökas.
Exploatören får på egen risk utfiira ftirberedande schaktarbeten och erforderliga markundersökningar
füre tillträdesdagen. Om markens höjdläge väsentligt ändras (mer än +l- 0,5 meter) krävs marklov.
En översiktlig geoteknisk utredning har tagits fram under planläggningen både lor Räfsan 4 och
angränsande fastigheter i planområdet. Exploatören svarar for detaljerade geotekniska undersökningar
samt ftir samtliga kostnader fiir grundläggningsarbete oavsett rådande geotekniska florutsättningar.

€

c

Om ftiroreningar upp till nivå for känslig markanvändning (KM) skulle finnas inom Räfsan 4 i en
koncentration som kräver sanering, svarar Exploatören fär utredning, schaktarbeten, sortering och
transporter upp till 100 000 kronor. Exploatören ska samråda med kommunen innan saneringsarbete
påbörjas. Om kostnadema ftir sanering överstiger 100 000 kronor svarar kommunen ftir de
överskjutande kostnaderna.

Köpeskilling
Kommunen och Exploatören är överens om en köpeskilling om fura miljoner (4 000 000) kronor ftir
Räfsan 4. Anslutningsavgift lor VA ingår inte i detta pris. Efter överenskommelse med kommunen kan
anslutningsavgift for VA läggas till som en del av köpeskillingen. Köpeskillingen ska indexregleras
uppåt med konsumentprisindex och jämftiras mot juni månads index2020.
Köpeskillingen erläggs med en handpenning om 400 000 kr motsvarande tio procent av
överenskommen köpeskilling vid köpekontraktets tecknade, samt resterande belopp senast på
tillträdesdagen.

{
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6 $ Övriga villkor och kostnader
Exploatören ansöker om och bekostar bygglov, lagfart samt samtliga anslutningsavgifter for VA, el,
fiärrvärme, opto och övrig teknisk forsörjning.
Exploatören ansvarar ftir och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmarken
och de projekterings- och anläggningsarbeten som kan behövas i anslutande allmän platsmark till fitljd
av Bolagets arbeten inom kvartersmarken.

Kommunens parkeringsnorln som gäller vid tiden für bygglovsansökan ska uppfullas.
7 $ Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter

I $ Överlåtelse av avtal
Detta ar,tal får inte överlåtas av Exploatören utan kommunens skriftliga samtycke. Detta gäller även
till bolag inom samma koncem.
-)

9 $ Tvist

Tvist angående tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

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

Ångelholm 2020-

Angelholm 2020-

För Angelholms kommun

För Gösta
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Ängelholms
kommun

Datum 2020-02-24

Markanvisni ng gätlande fastigheten

Räfsan4iMunkaLjungby
Mark- och exploateringsenheten, Angelholms kommun bjuder in eratt göra en
intresseanmälan med anbud, ftir tilldelning av fastigheten Räfsan 4 i bostadsområdet
Jordgubbsfültet i Munka Ljungby.
Jordgubbsfültet är under utbyggnad och kommer efter fiirdigställande innehålla en blandad
bebyggelse av bostäder i form av villor, parhus, radhus och flerbostadshus samt en ftirskola.
I denna markanvisning erbjuds fastigheten Räfsan 4 med möjlighet till byggnation av ca 20
stycken bostäder. Tilldelningen kommer att ske som en markanvisning genom anbud, se
Riktlider ftir exploateringsavtal och markanvisningsavtal i Angelholms kommun, bilaga l.

Förutsättningar
Jordgubbsfiiltet ligger i Munka Ljungby ca fem kilometer öster om Ängelholm.
Området har närhet till centrum, idrottsanläggning, busshållplats och rekreationsområden
\\
¿

I

I området finns i dagsläget villor (äganderätter), parhus (bostadsrätter) och flerbostadshus
(hyresrätter). Inom Räfsan 3, angränsande fastighet till Räfsan 4, är en fijrskola under
uppförande med driftstart augusti 2020.
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2 (5)

Den sista etappen allmän plats (gator, VA och natur) angränsande till Orkelljungavägen i
öster, kommer att färdigställas under 2020. Inom denna etapp planeras främst villatomter.
Detaljplanearbete pågår för kvarteret Jordfräsen i sydöstra delen av området. Planftirslaget
medger byggnation av ca20 st. kedje/radhus. Inom fastigheten Plantskolan I planeras 88 st.
hyresrätter i tre etapper med byggstart2020.
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Detatj ptan
För området gäller detaljplanfi)r kv. Gräsklipparen m.fl. Bäckagården, Munka Ljungby,

DP1093. se bilaga 2 för fullständiga planhandlingar.
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Räfsan 4
Fastigheten är 6 679 m'z. Gällande detaljplan medger byggnation av flerbostadshus i högst
två våningar.
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Illustration över hurbyggrätt inom Räfsan 4 (med blått markerad) skulle kunna disponeras
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Förrättningskarta, måttsatta gällande fastighetsgränser

Pris
Köpeskillingen är minst 3 000 000 kr ftir Räfsan 4 oavsett upplåtelseform och antal bostäder
Anslutningsavgifter ingår inte i köpeskillingen.

Vittkor
Villkoren ftir markanvisningen är att inkomna intresseanmälningar med anbud
ska innehålla en planerad bebyggelse av ca 20 st. rad-lkedjehus i två våningar,
upplåtelseform

bo

stadsrätt eller äganderätt.

Avsikten är att under våren 2020 upprätta markanvisningsavtal med den
bygghene som tilldelats Räfsan 4. Vid tecknande av avtal utgår en
markanvisningsavgift om 5 o/o av anbudspriset. Avgiften avräknas från
köpeskilling vid upprättande av överlåtelseavtal. Markanvisningen gäller i 6
månader från tecknat avtal.
Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga villkor skall regleras i ett
köpeavtal, som tecknas inom tiden fÌir markanvisningen. Tillträde till fastigheten
sker när byggnation påbörjats. Som återgångsvillkor i köpeavtalet gäller att
byggherren inom 6 månader från dagen då köpekontraktet upprättas har påbörjat
byggnation. Marköverlåtelseavtalet kan innehålla villkor som inte framgår av
detta underlag.
Om kommunen och byggherren inte kan komma överens om formerna och

villkoren ftir överlåtelsen äger kommunen rätt att återta markanvisningen utan
någon rätt

till

ersättning flor byggherren.

s (5)

Markanvisning
Underlag
Underlag for markanvisningenbestår av detta dokument tillsammans med Riktlinjer for
exploateringsavtal och markanvisningsavtal i Angelholms kommun, bilaga l,
planhandlingar,bilaga2 samt en dwg-fil över Räfsan 4. Handlingarna finns även tillgängliga
på Angelholms kommuns hemsida, https://www.engelholm.se/b)¡gga-bo-och-

mili o/bo stader-o ch-mark/lediea-tomter.html.
lntresseanmä[an
Intresseanmälan med anbud ska ha inkommit
2020. Följande handlingar ska bifogas:

¡
r
¡
o
.
¡

till Ängelholms kommun senast den 31 mars

Gestaltningslorslag och situationsplan skala l:400.
Beskrivning av inlämnat florslag innehållande pris, upplåtelseform,
utformning av parkering, gemensamma ytor m.m.

Företagsinformationochekonomiskaftirutsättningar
Referensobjekt från tidigare projekt
Tidplan ftir utbyggnad
Kontaktuppgifter

Handlingarna ska även lämnas i pdÊformat på USB-minne
Intresseanmälan skickas

till:

Angelholms kommun
Mark- och exploateringsenheten
262 80 Angelholm
lntresseanmälan kan också lämnas i receptionen i Stadshusel Östra vägen 2, Ängelholm.
Märk forsändelsen med "Mark- och exploateringsenheten, anbud markanvisning Räfsan 4"

Utvärdering
När tiden fiir intresseanmälan har löpt ut utvärderar mark- och exploateringsenheten

Inkomna intresseanmälningar. Bedömningskriterierna är pris, gestaltning och projektets
genomfo rbarhet. Mark- och exploateringsenheten har fri prövningsrätt.
För Mark- och exploateringsenheten
Sara Elmefiärd

Mark- och exploateringsingenjör
0431, - 46 89 87
sata.

elmefj atd@engelholm. se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

KS § 176

Dnr. KS 2020/268

Markanvisning för Globen 1
Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun äger en obebyggd fastighet för förskola i Havsbadens nya
bostadsområde Parallelltrapetsen, Globen 1. Kommunen ser i framtagna
befolkningsprognoser behov av en förskola med 6 avdelningar inom området.
Kommunen har genom Mark- och exploateringsenheten, under hösten 2019 och våren
2020, fört diskussioner med Fastighets AB 3Hus ”Exploatören” som har för avsikt att
exploatera, äga och förvalta förskola inom fastigheten. Exploatören har tillsammans med
förskoleaktören Dibber Sverige AB ”Verksamhetsutövaren” presenterat ett koncept som
ligger till grund för en direktanvisning av fastigheten.
I markanvisningsavtalet som upprättats mellan Kommunen och Exploatören har parterna
enats om riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för
framtida marköverlåtelse. Exploatören har undertecknat avtalet. Målsättningen för parterna
är att förskoleverksamheten ska öppna i januari 2023. Exploatören ska betala 600 kr/m2
tomtarea vilket ger en beräknad köpeskilling på ca 3 100 000 kronor.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 12 juni 2020
Markanvisningsavtal med bilagor signerat av Fastighets AB 3Hus
Bilaga 1 till Markanvisningsavtal – karta över Globen 1
Bilaga 2 till Markanvisningsavtal - Presentation av Fastighets AB 3Hus och Dibber Sverige
AB samt föreslagen byggnation
Företagspresentation Læringsverkstedet, Dibber Sverige AB
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag från följande: Ola Carlsson (M), Eric Sahlvall (L), Linda
Persson (KD), Liss Böcker (C) och Patrik Ohlsson (SD).
Avslag på arbetsutskottets förslag från Lars Nyander (S).
Propositioner och omröstning
Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att yrkandet
om bifall till arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs. Följande
omröstningsordning godkänns:
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA;
Ledamot som vill avslå detsamma röstar NEJ.
Omröstningen faller ut med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt följande:
JA-röster: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD),
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Johan Wifralius (SD), Ola Carlsson (M), Maija Rampe (M),
Christina Hanstål (M) och Robin Holmberg (M).
NEJ-röster: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och Fanny Krumlinde Handreck (S).
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna upprättat markanvisningsavtal med Fastighets AB 3Hus

att

mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förlängning
av markanvisningsavtalet

att

mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal
avseende Globen 1 under förutsättning att det är i linje med de villkor som
anges i markanvisningsavtalet.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

Reservation
Mot beslutet till förmån för sitt eget avslagsyrkande reserverar sig Lars Nyander (S),
Åsa Larsson (S) och Fanny Krumlinde Handreck (S):
” Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att godkänna upprättat markanvisning
avtal, mot bemyndigandet till mark- och exploateringschefen att underteckna en eventuell
förlängning samt mot att mark- och exploateringschefen bemyndigas att underteckna
framtida köpeavtal avseende Globen 1.
Vi socialdemokrater anser att skola, vård- och omsorg är de viktigaste frågorna för en
kommun. Nyckeln till kommunal verksamhet är långsiktighet, stabilitet och kvalitet. Vi blir
därför bekymrade när den moderatledda majoriteten så strategiskt avknoppar delar av den
befintliga kommunala välfärden eller aktivt väljer andra utförare till förmån för privata
intressen.
Majoritetens val av utförare i detta fall är Bolaget Dibber Sverige AB som ingår i en
koncern med 19 bolag. Bolaget har sedan det bildades 2017 haft ett negativt resultat. 2017:
ca -5 miljoner, 2018: ca -5 miljoner, 2019: ca -21 miljoner.
Är detta vad majoriteten anser är ansvarsfullt gentemot kommunens invånare?
Dessutom är behovet på sikt en verksamhet med 6 avdelningar varav 4 enligt plan ska
byggas under 2022. Det framgår i underlaget att det är osäkert om det går att utveckla
tomten ytterligare från 4 - 6 avdelningar då den inledande byggnationen kommer ta stora
delar av ytan. I samband med denna text står det i underlaget att kommunen arbetar med
att ta fram nya riktlinjer gällande barnens friyta vilket underförstått verkar vara den
avgörande faktorn kring expandering eller ej. I frågan gällande barnens friytor har
majoriteten redan i tidigare diskussioner och interpellationer visat att man är villig att
minska barnens friytor för att göra markaffärer mer attraktiva.
Socialdemokraterna vill ha mer kommunala förskolor i vår kommun.”
Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24

KSAU § 132

Dnr. KS 2020/268

Markanvisning för Globen 1
Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun äger en obebyggd fastighet för förskola i Havsbadens nya
bostadsområde Parallelltrapetsen, Globen 1. Kommunen ser i framtagna
befolkningsprognoser behov av en förskola med 6 avdelningar inom området.
Kommunen har genom Mark- och exploateringsenheten, under hösten 2019 och våren
2020, fört diskussioner med Fastighets AB 3Hus ”Exploatören” som har för avsikt att
exploatera, äga och förvalta förskola inom fastigheten. Exploatören har tillsammans med
förskoleaktören Dibber Sverige AB ”Verksamhetsutövaren” presenterat ett koncept som
ligger till grund för en direktanvisning av fastigheten.
I markanvisningsavtalet som upprättats mellan Kommunen och Exploatören har parterna
enats om riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för
framtida marköverlåtelse. Exploatören har undertecknat avtalet. Målsättningen för parterna
är att förskoleverksamheten ska öppna i januari 2023. Exploatören ska betala 600 kr/m2
tomtarea vilket ger en beräknad köpeskilling på ca 3 100 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 12 juni 2020
Markanvisningsavtal med bilagor signerat av Fastighets AB 3Hus
Bilaga 1 till Markanvisningsavtal – karta över Globen 1
Bilaga 2 till Markanvisningsavtal - Presentation av Fastighets AB 3Hus och Dibber Sverige
AB samt föreslagen byggnation
Företagspresentation Læringsverkstedet, Dibber Sverige AB
Föredragande tjänsteperson
Mark- och exploateringsingenjör Annika Andersson föredrar ärendet.
Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande: Lars Nyander (S),
Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD).
Lars Nyander (S) yrkar även på att få lov att lämna in en protokollsanteckning vilket
medges.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

godkänna upprättat markanvisningsavtal med Fastighets AB 3Hus

att

mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förlängning
av markanvisningsavtalet

att

mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal
avseende Globen 1 under förutsättning att det är i linje med de villkor som
anges i markanvisningsavtalet.

Protokollsanteckning
Lars Nyander (S): ”Socialdemokraterna ställde sig på dagens KSAU bakom förslaget om
markanvisningen på Globen 1. Frågan kommer inom vårt parti särskilt beredas till nästa
KS-sammanträde för slutgiltigt ställningstagande”.
Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-12

Mark- och exploateringsingenjör
Annika Andersson
0431-468981
annika.andersson3@engelholm.se

Diarienummer
KS 2020/268

Kommunstyrelsen

Markanvisning för förskolefastigheten Globen 1, Havsbaden
Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun äger en obebyggd fastighet för förskola i Havsbadens nya bostadsområde
Parallelltrapetsen, Globen 1. Kommunen ser i framtagna befolkningsprognoser behov av en
förskola med 6 avdelningar inom området.
Kommunen har genom Mark- och exploateringsenheten, under hösten 2019 och våren 2020, fört
diskussioner med Fastighets AB 3Hus ”Exploatören” som har för avsikt att exploatera, äga och
förvalta förskola inom fastigheten. Exploatören har tillsammans med förskoleaktören Dibber
Sverige AB ”Verksamhetsutövaren” presenterat ett koncept som ligger till grund för en
direktanvisning av fastigheten.
I markanvisningsavtalet som upprättats mellan Kommunen och Exploatören har parterna enats
om riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för framtida marköverlåtelse. Exploatören har undertecknat avtalet. Målsättningen för parterna är att
förskoleverksamheten ska öppna i januari 2023. Exploatören ska betala 600 kr/m2 tomtarea vilket
ger en beräknad köpeskilling på ca 3 100 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 12 juni 2020
Markanvisningsavtal med bilagor signerat av Fastighets AB 3Hus
Bilaga 1 till Markanvisningsavtal – karta över Globen 1
Bilaga 2 till Markanvisningsavtal - Presentation av Fastighets AB 3Hus och Dibber Sverige AB
samt föreslagen byggnation
Företagspresentation Læringsverkstedet, Dibber Sverige AB
Utredning
Exploatör och Verksamhetsutövare
Exploatör
Fastighets AB 3Hus ingår i koncernen BRA Invest. 3Hus utvecklar och förvaltar fastigheter för
långsiktigt ägande. Företagets huvudkontor ligger i Åstorp. Verksamhetsområdet är för
närvarande hela Skåne och Halland. Tillsammans med byggbolaget/systerbolaget BAB kan 3Hus
kontrollera hela processen från byggande till förvaltning av slutprodukten.

1 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-12

Diarienummer
KS 2020/268

Verksamhetsutövare
Dibber Sverige AB ägs av norska Læringsverkstedet som är ett privatägt och familjedrivet bolag.
I Sverige har bolaget ca 100 skolor och förskolor vilka omfattar ca 5000 barn med 1000
medarbetare. I Skåne finns för närvarande 13 förskolor där flertalet ligger i Helsingborgs
kommun. Dibbers vision är ”Vi får världens viktigaste värden att växa”.
Förskolebyggnad
Exploatören har tagit fram en skiss på den förskolebyggnad som planeras för fastigheten.
Arkitekt Anders Möller har i dialog med stadsarkitekt tagit fram en byggnad i två våningar som
passar in i naturområdet och som samtidigt kan bli en samlingsplats inom bostadsområdet
Parallelltrapetsen, för skisser se Bilaga 2 i markanvisningsavtalet.
Markanvisningsavtal
Syftet med markanvisningsavtalet är att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsättningar för
framtida marköverlåtelse av Globen 1. Exploatören får under en tid av 1,5 år ensamrätt att
förhandla med kommunen om exploatering och slutligt förvärv. I det fall undertecknat 15-årigt
hyresavtal mellan Exploatören och Verksamhetsutövaren inte föreligger den 1 oktober 2020
upphör markanvisningen. En markanvisningsavgift om 155 000 kronor, motsvarande fem (5)
procent av beräknad köpeskilling, ska betalas senast 14 dagar efter att hyresavtal tecknats.
En förutsättning för att upprätta köpeavtal är att lagakraftvunnet bygglov för förskola föreligger.
Bygglovet ska vara i linje med de intentioner och skisser som parterna varit överens om. En
förutsättning för att upprätta köpeavtal är även att Verksamhetsutövaren godkänts av
Familje- och utbildningsnämnden och att hyresavtal fortsatt föreligger mellan Exploatören och
Verksamhetsutövaren.
Kommande marköverlåtelse
Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga villkor skall inom 1,5 år från tecknandet av
markanvisningsavtalet regleras i ett köpeavtal. Om kommunen och exploatören inte kan komma
överens om villkoren för överlåtelsen har kommunen rätt att återta markanvisningen utan någon
rätt till ersättning för exploatören.
Som återgångsvillkor i kommande köp gäller att Exploatören inom ett år från dagen då
köpeavtalet upprättas ska ha påbörjat byggnation inom fastigheten. Med påbörjad byggnation
avses gjutning av grundläggningsplattan eller motsvarande konstruktionsarbeten. Först när detta
har skett tillträds fastigheten och överlåtelsen kan slutregleras.
Köpeskilling
Ett värdeutlåtande för byggrätten på Globen 1 har tagits fram av Svefa AB. Marknadsvärdet
bedöms till 600 kr/m2 tomtarea. Köpeskillingen för fastigheten beräknas därmed till ca 3 100 000
kronor. Anslutningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen.
Köpeskillingen ska indexregleras uppåt med konsumentprisindex. Köpeskillingen erläggs med en
handpenning om 310 000 kr (motsvarande tio (10) procent av uppskattad köpeskilling) vid
köpekontraktets tecknade, samt resterande belopp senast på tillträdesdagen.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-12

Diarienummer
KS 2020/268

Vite vid försenad verksamhetsstart
Utbyggnaden av Fastigheten ska vara färdigställd för att kunna öppna upp förskoleverksamhet
2023-01-31. Om så inte sker utgår vite med 1 % av köpeskillingen för varje påbörjad månad tills
verksamheten startar.
Eventuella Bullerdämpande åtgärder
Bullerkrav på friyta för förskola har ändrats sedan detaljplanen togs fram. Detta innebär att en
bullerutredning kan behöva tas fram i samband med bygglov för att visa att utformningen av
byggnad och friyta klarar bullerkraven. I det fall bullerdämpande åtgärder krävs ska Exploatören
utföra och bekosta sådana skydd inom Fastigheten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

godkänna upprättat markanvisningsavtal med Fastighets AB 3Hus

att

mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förlängning av
markanvisningsavtalet

att

mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal avseende
Globen 1 under förutsättning att det är i linje med de villkor som anges i markanvisningsavtalet.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

KS § 177

Dnr. KS 2020/270

Markanvisning för Startpistolen 1
Ärendebeskrivning
År 2017 genomfördes en markanvisningstävling för fem tomter inom det nya
bostadsområdet på Fridhem. Exploateringen av Startpistolen 1 (”Fastigheten”) har inte
kunnat förverkligas enligt de villkor som ställdes mot det bolag som då tilldelades
markanvisningen. Kommunstyrelsen beslutade därför i november 2019 att återta
markanvisningen och ge i uppdrag till Mark- och exploateringschefen att genomföra en
direktanvisning av Startpistolen 1 (KS 2019/493). Detta utan koppling till tidigare tävling.
Under våren 2020 har Kommunen fört diskussioner med Midroc Properties genom dess
dotterbolag MPD Sienna Grund 1 AB, ”Exploatören”, kring exploatering av Fastigheten.
Exploatören har för avsikt att uppföra ca 70 bostadslägenheter som ska stå klara hösten
2023 med bostadsrätt som upplåtelseform.
I markanvisningsavtalet som undertecknats av Exploatören har parterna enats om riktlinjer
och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för framtida
marköverlåtelse. Exploatören ska betala 2150 kr/m2 ljus BTA för bostäder och 1600
kr/m2 ljus BTA för lokaler. Köpeskillingen beräknas utifrån inlämnat förslag till ca 15,9
miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020.
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 12 juni 2020
Markanvisningsavtal med bilagor signerat av MPD Sienna Grund 1 AB
Bilaga 1 till Markanvisningsavtal – Föreslagen byggnation
Bilaga 2 till Markanvisningsavtal – Karta över fastigheten Startpistolen 1
Yrkanden
Bifall till förslaget till arbetsutskottets förslag till beslut från följande: Maija Rampe (M),
Linda Persson (KD), Liss Böcker (C), Eric Sahlvall (L), Lars Nyander (S) och Patrik
Ohlsson (SD).

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna upprättat markanvisningsavtal med MPD Sienna Grund 1 AB

att

mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förlängning
av markanvisningsavtalet

att

mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal
avseende Startpistolen 1 under förutsättning att det är i linje med de villkor som
anges i markanvisningsavtalet.

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

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24

KSAU § 133

Dnr. KS 2020/270

Markanvisning för Startpistolen 1
Ärendebeskrivning
År 2017 genomfördes en markanvisningstävling för fem tomter inom det nya
bostadsområdet på Fridhem. Exploateringen av Startpistolen 1 (”Fastigheten”) har inte
kunnat förverkligas enligt de villkor som ställdes mot det bolag som då tilldelades
markanvisningen. Kommunstyrelsen beslutade därför i november 2019 att återta
markanvisningen och ge i uppdrag till Mark- och exploateringschefen att genomföra en
direktanvisning av Startpistolen 1 (KS 2019/493). Detta utan koppling till tidigare tävling.
Under våren 2020 har Kommunen fört diskussioner med Midroc Properties genom dess
dotterbolag MPD Sienna Grund 1 AB, ”Exploatören”, kring exploatering av Fastigheten.
Exploatören har för avsikt att uppföra ca 70 bostadslägenheter som ska stå klara hösten
2023 med bostadsrätt som upplåtelseform.
I markanvisningsavtalet som undertecknats av Exploatören har parterna enats om riktlinjer
och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för framtida
marköverlåtelse. Exploatören ska betala 2150 kr/m2 ljus BTA för bostäder och 1600
kr/m2 ljus BTA för lokaler. Köpeskillingen beräknas utifrån inlämnat förslag till ca 15,9
miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 12 juni 2020
Markanvisningsavtal med bilagor signerat av MPD Sienna Grund 1 AB
Bilaga 1 till Markanvisningsavtal – Föreslagen byggnation
Bilaga 2 till Markanvisningsavtal – Karta över fastigheten Startpistolen 1
Föredragande tjänsteperson
Mark- och exploateringsingenjör Annika Andersson föredrar ärendet.
Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande: Lars Nyander (S),
Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD).

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

godkänna upprättat markanvisningsavtal med MPD Sienna Grund 1 AB

att

mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förlängning
av markanvisningsavtalet

att

mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal
avseende Startpistolen 1 under förutsättning att det är i linje med de villkor som
anges i markanvisningsavtalet.

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

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-12

Mark- och exploateringsingenjör
Annika Andersson
0431-468981
annika.andersson3@engelholm.se

Diarienummer
KS 2020/270

Kommunstyrelsen

Markanvisning för bostadsfastigheten Startpistolen 1,
Fridhem
Ärendebeskrivning
År 2017 genomfördes en markanvisningstävling för fem tomter inom det nya bostadsområdet på
Fridhem. Exploateringen av Startpistolen 1 (”Fastigheten”) har inte kunnat förverkligas enligt de
villkor som ställdes mot det bolag som då tilldelades markanvisningen. Kommunstyrelsen
beslutade därför i november 2019 att återta markanvisningen och ge i uppdrag till
Mark- och exploateringschefen att genomföra en direktanvisning av Startpistolen 1
(KS 2019/493). Detta utan koppling till tidigare tävling.
Under våren 2020 har Kommunen fört diskussioner med Midroc Properties genom dess
dotterbolag MPD Sienna Grund 1 AB, ”Exploatören”, kring exploatering av Fastigheten.
Exploatören har för avsikt att uppföra ca 70 bostadslägenheter som ska stå klara hösten 2023
med bostadsrätt som upplåtelseform.
I markanvisningsavtalet som undertecknats av Exploatören har parterna enats om riktlinjer och
förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för framtida marköverlåtelse.
Exploatören ska betala 2150 kr/m2 ljus BTA för bostäder och 1600 kr/m2 ljus BTA för lokaler.
Köpeskillingen beräknas utifrån inlämnat förslag till ca 15,9 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 12 juni 2020
Markanvisningsavtal med bilagor signerat av MPD Sienna Grund 1 AB
Bilaga 1 till Markanvisningsavtal – Föreslagen byggnation
Bilaga 2 till Markanvisningsavtal – Karta över fastigheten Startpistolen 1
Utredning
Projektet
Exploatören har i dialog med Mark- och exploateringsenheten och stadsarkitekt tagit fram ett
projekt som väntas passa bra in i området och erbjuda attraktiva bostäder, se Bilaga 1 till
markanvisningsavtalet. Exploatören har för avsikt att uppföra ca 70 bostadslägenheter
fördelade i 3 byggnadskroppar med 4-5 våningar. Även ytor för lokaler planeras.
Förvaltningsformen ska vara bostadsrätter. Byggprojektet omfattar ca 7400 m2 BTA.
Målsättningen för parterna är att bostäderna ska stå klara hösten 2023.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Diarienummer
KS 2020/270

Exploatören
MPD Sienna Grund 1 AB, är en del av Midroc Europe vilket är ett privatägt svenskt företag med
verksamheter i ett flertal länder. År 2019 hade Midroc Europe 4200 medarbetare och en
omsättning på 11,4 miljarder kronor. Inom Midrocs verksamhetsområde fastighetsutveckling
utvecklar, bygger och förvaltar företaget bostäder, kontor, hotell samt samhällsfastigheter.
Markanvisningsavtal
Syftet med markanvisningsavtalet är att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsättningar för
framtida marköverlåtelse av Fastigheten. Exploatören får under en tid av 9 månader ensamrätt att
förhandla med kommunen om exploatering och slutligt förvärv.
En markanvisningsavgift om 795 000 kronor, motsvarande fem (5) procent av beräknad
köpeskilling ska betalas i samband med undertecknande av detta markanvisningsavtal.
En förutsättning för att upprätta köpeavtal är att lagakraftvunnet bygglov föreligger. Bygglovet
ska vara i linje med de intentioner och skisser som parterna varit överens om, se Bilaga 1 till
markanvisningsavtalet.
Kommande marköverlåtelse
Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga villkor skall inom 9 månader från tecknandet
av markanvisningsavtalet regleras i ett köpeavtal. Om kommunen och exploatören inte kan komma överens om villkoren för överlåtelsen har kommunen rätt att återta markanvisningen utan någon rätt till ersättning för exploatören.
Återgångsvillkor
Som återgångsvillkor i kommande köp gäller att Exploatören inom 12 månader från dagen då
köpeavtalet upprättas ska ha påbörjat byggnation inom Fastigheten. Med påbörjad byggnation
avses gjutning av grundläggningsplattan eller motsvarande konstruktionsarbeten. Först när detta
har skett tillträds fastigheten och överlåtelsen kan slutregleras.
Köpeskilling
Köpeskillingen för fastigheten ska beräknas utifrån 2150 kr/m2 ljus BTA för bostäder och 1600
kr/m2 ljus BTA för lokaler. Utifrån inlämnat förslag till markanvisningen beräknas köpeskillingen
då till ca 15,9 miljoner kronor (ca 7400 m2 BTA). Anslutningsavgift för VA ingår inte i
köpeskillingen. Köpeskillingen erläggs med en handpenning om 1,59 miljoner kr (motsvarande
tio (10) procent av uppskattad köpeskilling ) vid köpekontraktets tecknade, samt resterande
belopp senast på tillträdesdagen.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

godkänna upprättat markanvisningsavtal med MPD Sienna Grund 1 AB

att

mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förlängning av
markanvisningsavtalet

att

mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal avseende
Startpistolen 1 under förutsättning att det är i linje med de villkor som anges i markanvisningsavtalet.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

KS § 178

Dnr. KS 2019/290

Exploateringsavtal för Ängelholm 3:139 (Hälsohotellet)
Ärendebeskrivning
Hälsostaden Ängelholm AB (Hälsostaden), ägare till Ängelholm 3:139 på Sjukhusområdet,
planerar att exploatera del av fastigheten med byggnad för hotell- och konferensändamål
(”Hälsohotellet”). Ny detaljplan (Dnr PL15-0023, KS 2016/115) är framtagen för att
möjliggöra exploateringen.
Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Hälsostaden upprättat ett förslag till
exploateringsavtal. Avtalet är undertecknat av Hälsostaden.
Enligt exploateringsavtalet överlåts utan ersättning område för allmän plats i detaljplanen
till kommunal gatufastighet. En ersättning på 400 000 kronor ska betalas till kommunen för
iordningställande av allmän plats. Ersättningen ska möjliggöra att gångvägen ner till
åpromenaden från Södra vägen görs mer åtkomlig. Ersättning på 90 000 kronor per träd
ska utgå till kommunen i det fall utpekade träd fälls eller allvarligt skadas inom
kvartersmarken. Ersättningen möjliggör återplantering av ett träd inom kommunens mark
utmed åpromenaden. Nytt servitut bildas för att trygga en allmännyttig gång- och cykelväg
inom kvartersmarken.
Planområdet ligger utmed Rönne å och byggrätten ligger på en slänt mot ån. För att säkra
släntstabiliteten ska ett kontrollprogram genomföras vilket följer upp eventuella
markrörelser i slänten samt eventuella förändringar i bottentopografin i ån de kommande
10 åren. Kommunen ansvarar för genomförandet av kontrollprogrammet. Exploatören ska
betala halva uppskattade kostnaden vilket utgör 350 000 kronor. I det fall
kontrollmätningar visar att släntstabiliteten försämrats och åtgärder krävs ska kommunen
ansvara för utförande. Kostnaderna för åtgärderna ska fördelas med hälften vardera mellan
Exploatören och kommunen. Kostnaden för Exploatören ska dock begränsas till maximalt
7,5 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020.
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 4 juni 2020.
Av Hälsostaden Ängelholm AB signerat exploateringsavtal med bilagor

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från följande: Ola Carlsson (M),
Eric Sahlvall (L), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Lars Nyander (S).
Avslag på arbetsutskottets förslag till beslut från Patrik Ohlsson (KD) och
Karl-Otto Rosenqvist (MP).
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de båda framlagda yrkandena och finner att yrkandet
om bifall till arbetsutskottets förslag bifallits
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Hälsostaden Ängelholm AB.
att kostnader till följd av exploateringsavtalet beaktas i kommande budgetarbete.
att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att genomföra kontrollprogram för
släntstabilitet, utföra allmän plats samt följa upp vilka träd som fälls och skadas och
som ska medföra trädkompensation.
Reservation
Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) reserverar sig mot beslutet:
” Sverigedemokraterna yrkar avslag till exploateringsavtalet, liksom vi gjorde i KSAU,
primärt som följd av att vi inte bifaller detaljplanen.
Vi konstaterar att avtalet täcker ett kontrollprogram för att följa upp ev markrörelser i
slänten och förändringar i bottentopografin, dock endast för de kommande 10 åren. Vi
konstaterar också att kommunen ansvarar för utförande av åtgärder, om sådana visar sig
behövas, samt att kommunen får ta ev överskjutande belopp, eftersom exploatören befrias
från belopp över 7,5 milj kr.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

Karl-Otto Rosenqvist (MP) reserverar sig mot beslutet:
” Miljöpartiet reserverar sig mot besluten i ärende 28, exploateringsavtal, och 29, detaljplan,
för Ängelholm 3:31:9 (Hälsohotellet).
Det är mycket positivt att man lyssnat på vår kritik gällande de risker som utredningar visat
finns att slänten riskerar att rasa ned i Rönne å om inte tillräckliga försiktighetsåtgärder
vidtas under byggtiden. Detta har arbetats in i exploateringsavtalet tillsammans med ett
kontrollprogram som löper även efter byggtidens slut.

Vi tycker det är positivt att det allt oftare byggs på höjden så att mindre markyta tas i
anspråk, speciellt eftersom brukbar mark som tagits i anspråk inte kan brukas igen. Dock
gör en svala ingen sommar så ett enskilt högt torn som Hälsohotellet utgör endast ett
landmärke som vi anser skadar stadsbilden mer än den gör nytta.”
Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med två exemplar av exploateringsavtalet i original.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24

KSAU § 134

Dnr. KS 2019/290

Exploateringsavtal för Ängelholm 3:139 (Hälsohotellet)
Ärendebeskrivning
Hälsostaden Ängelholm AB (Hälsostaden), ägare till Ängelholm 3:139 på Sjukhusområdet,
planerar att exploatera del av fastigheten med byggnad för hotell- och konferensändamål
(”Hälsohotellet”). Ny detaljplan (Dnr PL15-0023, KS 2016/115) är framtagen för att
möjliggöra exploateringen.
Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Hälsostaden upprättat ett förslag till
exploateringsavtal. Avtalet är undertecknat av Hälsostaden.
Enligt exploateringsavtalet överlåts utan ersättning område för allmän plats i detaljplanen
till kommunal gatufastighet. En ersättning på 400 000 kronor ska betalas till kommunen för
iordningställande av allmän plats. Ersättningen ska möjliggöra att gångvägen ner till
åpromenaden från Södra vägen görs mer åtkomlig. Ersättning på 90 000 kronor per träd
ska utgå till kommunen i det fall utpekade träd fälls eller allvarligt skadas inom
kvartersmarken. Ersättningen möjliggör återplantering av ett träd inom kommunens mark
utmed åpromenaden. Nytt servitut bildas för att trygga en allmännyttig gång- och cykelväg
inom kvartersmarken.
Planområdet ligger utmed Rönne å och byggrätten ligger på en slänt mot ån. För att säkra
släntstabiliteten ska ett kontrollprogram genomföras vilket följer upp eventuella
markrörelser i slänten samt eventuella förändringar i bottentopografin i ån de kommande
10 åren. Kommunen ansvarar för genomförandet av kontrollprogrammet. Exploatören ska
betala halva uppskattade kostnaden vilket utgör 350 000 kronor. I det fall
kontrollmätningar visar att släntstabiliteten försämrats och åtgärder krävs ska kommunen
ansvara för utförande. Kostnaderna för åtgärderna ska fördelas med hälften vardera mellan
Exploatören och kommunen. Kostnaden för Exploatören ska dock begränsas till maximalt
7,5 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 4 juni 2020.
Av Hälsostaden Ängelholm AB signerat exploateringsavtal med bilagor
Föredragande tjänsteperson
Mark- och exploateringsingenjör Annika Andersson föredrar ärendet.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från: Lars Nyander (S), Eric Sahlvall (L) och
Linda Persson (KD)
Avslag till förslaget till beslut från Patrik Ohlsson (SD).
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att förslaget till
beslut i tjänsteutlåtandet bifallits.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Hälsostaden Ängelholm AB.
att kostnader till följd av exploateringsavtalet beaktas i kommande budgetarbete.
att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att genomföra kontrollprogram för
släntstabilitet, utföra allmän plats samt följa upp vilka träd som fälls och skadas och
som ska medföra trädkompensation.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med två exemplar av exploateringsavtalet i original.
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Mark- och exploateringsingenjör
Annika Andersson
0431-468981
annika.andersson3@engelholm.se
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Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal för Ängelholm 3:139
Ärendebeskrivning
Hälsostaden Ängelholm AB (Hälsostaden), ägare till Ängelholm 3:139 på Sjukhusområdet,
planerar att exploatera del av fastigheten med byggnad för hotell- och konferensändamål
(”Hälsohotellet”). Ny detaljplan (Dnr PL15-0023, KS 2016/115) är framtagen för att
möjliggöra exploateringen.
Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Hälsostaden upprättat ett förslag till
exploateringsavtal. Avtalet är undertecknat av Hälsostaden.
Enligt exploateringsavtalet överlåts utan ersättning område för allmän plats i detaljplanen till
kommunal gatufastighet. En ersättning på 400 000 kronor ska betalas till kommunen för
iordningställande av allmän plats. Ersättningen ska möjliggöra att gångvägen ner till
åpromenaden från Södra vägen görs mer åtkomlig. Ersättning på 90 000 kronor per träd ska
utgå till kommunen i det fall utpekade träd fälls eller allvarligt skadas inom kvartersmarken.
Ersättningen möjliggör återplantering av ett träd inom kommunens mark utmed
åpromenaden. Nytt servitut bildas för att trygga en allmännyttig gång- och cykelväg inom
kvartersmarken.
Planområdet ligger utmed Rönne å och byggrätten ligger på en slänt mot ån. För att säkra
släntstabiliteten ska ett kontrollprogram genomföras vilket följer upp eventuella markrörelser i
slänten samt eventuella förändringar i bottentopografin i ån de kommande 10 åren.
Kommunen ansvarar för genomförandet av kontrollprogrammet. Exploatören ska betala halva
uppskattade kostnaden vilket utgör 350 000 kronor. I det fall kontrollmätningar visar att
släntstabiliteten försämrats och åtgärder krävs ska kommunen ansvara för utförande.
Kostnaderna för åtgärderna ska fördelas med hälften vardera mellan Exploatören och
kommunen. Kostnaden för Exploatören ska dock begränsas till maximalt 7,5 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 4 juni 2020.
Av Hälsostaden Ängelholm AB signerat exploateringsavtal med bilagor
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Utredning
Förslag till exploateringsavtal har upprättats för att fördela kostnader och ansvar mellan
Exploatören och kommunen för de åtgärder som krävs för detaljplanens genomförande.
Allmän plats
Inom Ängelholm 3:139 anger detaljplanen ca 40 m2 allmän plats för park. Området ska
överföras till kommunala gatufastigheten Ängelholm 3:122. Ingen ersättning utgår för
överlåtelsen av allmän plats och Exploatören bekostar fastighetsbildning i enlighet med
riktlinjer för exploateringsavtal i Ängelholms kommun (Dnr 2019/413).
I samband med byggnationen av ”Hälsohotellet” uppstår ett behov av att bygga om befintlig
gångstig från Södra vägen ner till åpromenaden för att göra den mer åtkomlig för gående.
Kommunen ansvarar för projektering och utförande av allmän plats. Någon förprojektering
har inte skett. Istället har en grov uppskattning gjorts av enheten för Stadsmiljö vilken ger en
kostnad om minst 500 000 kronor. Det är skäligt att Exploatören bekostar en del av denna
åtgärd då ombyggnationen sker som en direkt följd av exploateringen. Exploateringsavtalet
reglerar att ersättning ska utgå med 400 000 kronor i samband med att arbetet påbörjas.
Resterande kostnad ska bäras av kommunen.
Exploatören ska bekosta och utföra projektering och utbyggnad av anslutningar till allmän
plats i samråd med enheten för stadsmiljö och i enlighet med kommunens standard
Trädkompensation
Grönstrukturen vid Rönne å är av stor vikt för kulturmiljön. Detaljplanen reglerar att utpekade
träd utmed åpromenaden endast får fällas om det behövs för utförande av ramp till
underjordiskt garage. För att utveckla åpromenaden och bibehålla grönstrukturen ska för varje
träd som fälls eller kraftigt skadas två träd återplanteras med en omkrets på minst 30 cm.
Exploatören ska inom kvartersmarken i aktuell detaljplan återplantera ett träd och kommunen
ska utmed åpromenaden på kommunens mark återplantera ett träd. Exploatören ska till
kommunen betala en ersättning om 90 000 kronor per träd. Ersättningen avser kostnad för
nyplantering samt etableringsskötsel under de första 5 åren för det träd som kommunen ska
plantera.
Nytt servitut
Inom planområdet finns ett markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik (x-område).
Nytt servitut bildas för att trygga rättigheten. Exploatören utför och bekostar utbyggnaden
och åtar sig även att utföra och bekosta framtida underhåll.
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Släntstabilitet
Planområdet ligger utmed Rönne å och byggrätten ligger på en slänt mot ån. För planerad
hotellbyggnad har det i planarbetet utförts en geoteknisk undersökning och utredning med
avseende på grundläggning samt stabilitetsförhållandet mot Rönne å. Rekommendationen i
den geotekniska utredningen är att det inte krävs några akuta åtgärder men att kontroller och
uppföljning av eventuella rörelser i slänten mot Rönne å bör utföras. I exploateringsavtalet har
nedanstående reglerats för att hantera släntsabiliteten.
Kontrollprogram
Det är av gemensamt intresse för kommunen och Exploatören att släntstabiliteten säkerställs
då båda parter är markägare inom släntområdet. Kommunen så som ägare av allmän plats för
park/gångstråk utmed ån och Exploatören så som ägare av mark för exploatering i övre delen
av slänten.
Ett förslag till kontrollprogram för att följa upp eventuella markrörelser i slänten samt
eventuella förändringar i bottentopografin de kommande 10 åren har på uppdrag av
kommunen upprättats av SWECO. Kostnaden för kontrollåtgärderna i programmet
uppskattas till ca 700 000 kronor. Parterna är överens om att kontroller i enlighet med
kontrollprogrammet ska genomföras och att kostnaden för detta ska delas mellan parterna
varför Exploatören till Kommunen ska erlägga 350 000 kronor vilket motsvarar halva
beräknade kostnaden. Resterande kostnad ska bäras av kommunen. Kommunen är ansvarig
för att kontrollåtgärderna beställs och utförs.
Framtida åtgärder för att säkra släntstabilitet
I det fall kontrollmätningar visar att släntstabiliteten försämrats och kommunen bedömer att
åtgärder behöver vidtas kommer kommunen att vidta nödvändiga och skäliga åtgärder inom
allmän plats längs ån. Om framtida åtgärder kommer att behövas och i sådant fall på vilket sätt
går i dagsläget inte att uppskatta. Vid jämförelse med andra omfattande åtgärder som
kommunen utfört längs Rönne å bedöms kostnaderna i vart fall inte överstiga 15 miljoner
kronor.
Exploatören och kommunen ska dela på kostnaderna för åtgärderna med hälften vardera
under förutsättning att behovet av åtgärder uppkommer inom tio år från att detaljplanen
vunnit laga kraft. Kostnaden för Exploatören ska begränsas till maximalt 7,5 miljoner kronor.
Sammanfattning av kostnader till följd av exploateringsavtal
Exploateringsavtalet reglerar fördelning av kostnader mellan kommunen och Exploatören
enligt följande:
Kommunen har åtagit sig kostnader för:
 Utförande av allmän plats – trappa. Uppskattad kostnad ca 100 000 kronor
 Utförande av kontrollprogram – släntstabilitet. Uppskattad kostnad ca 350 000 kronor
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Halva kostnaden för eventuella framtida åtgärder för släntstabilitet 0-7,5 miljoner
kronor
Exploatören ska till kommunen efter att detaljplanen vunnit laga kraft erlägga:
 400 000 kronor för iordningställande av allmän plats
 350 000 kronor för kontrollprogram släntstabilitet
Exploatören har även åtagit sig kostnader för:
 Eventuella framtida åtgärder för släntstabilitet, dock maximalt 7,5 miljoner kronor
 Ersättning för trädkompensation med 90 000 kr per träd
Kostnaderna ska beaktas i kommande budgetarbete.
Villkor
Exploateringsavtalet är villkorat av att kommunfullmäktige beslutar godkänna avtalet, samt att
detaljplan Dnr PL15-0023, KS 2016/115 vinner laga kraft. Om dessa villkor inte uppfylls inom
två år är avtalet till alla delar förfallet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
Att

godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Hälsostaden Ängelholm AB.

Att

kostnader till följd av exploateringsavtalet beaktas i kommande budgetarbete.

Att

uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att genomföra kontrollprogram för
släntstabilitet, utföra allmän plats samt följa upp vilka träd som fälls och skadas och
som ska medföra trädkompensation.

_____

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med två exemplar av exploateringsavtalet i original.
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Exploateringsavtal
Dnr KS 20191290

I $ Parter
Mellan
Àngellrolrns kornmun
(212000-0977)
262 80 Ängellrolrn, nedan kallad Kommunen
och

HälsostadenÄngelholrrAB

(556'190-57A7)

C/o Wihlborgs Fastigheter AB
Tenrrinalgatan I
25278 Helsingborg, nedan kallad Exploatören,
träffas ñfande exploateringsavtal ianslutning
(KS 20t 6115, PLt5-0023).

till detafplanefürslag lor del av Angelholm 3:139

2 $ Villkor
Som ett villkor 1Ìir detta avtals giltighet gäller att ftirslaget till detaljplan antas och vinner laga kraft,
samt att detta avtal godkänns av kommunlullmäkfige och att beslutet om sådant godkännande vinner
laga kraft. Infrias ej villkoren inom två år från undertecknandet av detta avtal upphör avtalet att gälla
utan rätt till skadestånd för'någondera parten.

3 $ Exploateringsavtalets omfattning
Exploateringsavtal et omfattar detaljplanens avgränsning, se Bilaga I
4 $ Berörcla fastÍgheter
Ängelholm 3 :122 (Angelholms kommun)
Àngelholm 3:139 (Ilälsostaden Angclholm AB)
5 $ Detaljplan

Detaliplan, rned plankarta och planbesklivning (KS 2016/115, PL15-0023), har upprättats i samråd
mellan pulema. I)etaljplanen omfattar område för: upplÌirande av hotell- och konferensbyggnad inom

befintligt sjukhusornråde samt allmän plats omfattande gata, park och naturområde.
6 $ Marhöverlåtelser
Från Ängeìholm 3: 139 ska ca 40 rrf överforas till kommunens gatu- och parkmarksfastighet
Ängelholm 3:122 (Figur I i Bilaga I ). Området är i cletaljplanen utlagt som allmän plats för park och
är en del av åpromenaden och dess grönytor.
Ingen ersättning ska utgå Íiir marköverlåtelsen. Detta i enlighet med riktlinjer ftir exploateringsar.tal i
Angellrolms kornmun (Dnr 2t191413). Kommunen ansöker om lantmäterifürräthring for att genomfora

marköverftiringen. Exploatören svarar für forrättningskostnaderna. Exploatören biträder genom detta
avtal ftirräffningsansökan. Tillträde till området ska ske när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga
kraft.

(4

2(s)

7 $ ;ttaganden och liostnadsfördelning

Allrnän plats
Inour planorrrrådet finns område för alhrän plats vilkct blancl annat omfàttar nedgång till åpromenaden
från Södra vägen. I samband med exploateringen som sker behöver nedgången till stigen byggas om
för att bli mer åtkorrrlig ftir gående. Behntlig trappa kunmer att rustas upp, ukustas med räcken och
breddas med en ramp som kan fungera for barnvagnar och för att leda cyklar. Stigen från trappan ner

till

ån kor¡mer att flackas ut.

Från botten av trappan kommer ytterligare en stig att anläggas parallellt med bron ner till ån. Denna
stig konrmer troligtvìs att behöva kompletteras med en trappsektion for att klara av den branta
lutningen. I)cnna stig kommer att ansluta till den planerade gångstigen österut längs ån.

Någon fürprojektering av ourbyggnaclen har inte skett. Istället har en grov uppskattning giorts av
kommunens enhet för stadsrniljö vilken gett en kostnad om minst 500 000 kronor. Komlnunen
ansvarar für projektering, upphandling och anläggancle av alhnän plats. Kommunen ansvarar även fiir
framtida drìfl och underhåll {allmän plats).
Då utfärandet av den allmänna platseu sker till floljd av exploateringen är det skälìgt att Exploatören till
Kornmunen ska erlägga 400 000 kronor för ombyggnaden. Resterande del av kostrraden ska betalas av
Kolrrmunen. Ersâttningen ska erläggas i samband med att arbetet påbärjas. Ersättningen ska

index'egleras uppåt med konsumentprisindex och järnftiras mot augusti månads index år 2019.
Den allmänna platsen ska vara utford i enlighet med beskrivningen ovan senast vid den tidpunkt som
hotell- och konferensbyggnaden är fürdigbyggd och erhåller slutbesked.

Kommunen arbetar med att öka tillgängligheten till Rönne å på olika sätt, bland annat genom att
anlägga leder for promenad och cykling längs hela Rönne å och ufveckla mötesplatser ftir arrangemang
utmed ån (KS 20141450).
Släntstabilitet
Planområdet ligger utmed Rönneå och byggrätten ligger på en slänt mot ån. För planerad
hotellbyggnad har det i planarbetet utforts en geoteknisk undersökning och utredning med avseende på
grundläggning samt stabilitetsfijrhållandet mot Rönneå. Exploatören har tagit del av utredningama och
är inforstådd med de lorhållanden som råder och de forsiktighetsåttgàrðer som behöver vidtas.
Rekommendationen i den geotekniska utredningen är att det inte krävs några akuta åtgärder men att
kontroller och uppfüljning av eventuella rörelser i slänten mot Rönneå bör utforas. I samband med
byggnation av planerad hotellbyggnad åligger det exploatören att utfora och bekosta
avlastningsschakler samt pålning av byggnaden som stabilitetshöjande åtgärder.
Byggherrens ansvar

Bygghenen är enligt Plan- och bygglagen l0 kap 5 $ ansvarig att se till aff allabygg- och markåtgärder
som utfors sker i enlighet med de krav som gäller for åtgärden enligt Plan- och bygglagen eller
foreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Bygghenen ska också se till att
åtgärderna kontrolleras enligt den kontrollplan som Samhällsbyggnadsnämnden fastställer i
startbeskedet. Släntstabiliteten mot Rönne å behöver beaktas och väntas ställa krav på omfattande
kontrollplan.

^

3(s)

Kontrollprogram
Det är av gemensamt intresse ftir Kommunen och Exploatören att släntstabiliteten säkerställs då båda
parter är markägare inom släntområdet. Kommunen så som àgare av allmän plats ftir parVgångstråk
utmed ån och Exploatören så som ägare av mark ftir exploatering i övre delen av slänten.
Ett forslag till kontrollprogram for att folja upp eventuella markrörelser i slänten samt eventuella
forändringar i bottentopografin de kommande 10 åren har på uppdrag av Kommunen upprättats av
SWECO, se bilaga 4. Kostnaden for kontrollåtgärderna i programmet uppskattas till ca 700 000
kronor. Parterna är överens om att kontroller i enlighet med kontrollprogrammet ska genomftiras och
att kostnaden for detta ska delas mellan parterna varlor Exploatören till Kommunen ska erlägga
350 000 kronor vilket motsvararhalva beräknade kostnaden. Ersättningen ska erläggas inom en månad
efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunen är ansvarig ftir att kontrollåtgärderna beställs och
utfors.
Exploatören och kommunen ska ha en dialog kring de kontrollåtgärder som beställs och med vilka
intervaller mätningar ska utforas. Det är dock slutligt Kommunen som avgör vilket behov av

kontrollmätningar som foreligger. Framtaget forslag till kontrollprogram utgör en grund men behöver
anpassas utifrån de mätresultat som framkommer under lO-årsperioden.

Framtida åtgrirder för att sdkra släntstøbilitet
I det fall kontrollmätningar visar att sl¿intstabiliteten ftirsämrats och Kommunen med anledning dåirav
bedömer att åtg¿irder behöver vidtas kommer Kommunen, efter samråd med Exploatören, att vidta
nödvändiga och skäliga åtgärder inom allmän plats längs ån vilken ägs av Kommunen.

Exploatören och Kommunen ska dela på kostnaderna for ovanstående nödvåindiga och skäliga åtgärder
med hälften vardera under forutsättning att behovet av åtgärder uppkommer inom tio år fran att
detaljplanen r.unnit laga kraft. Tillståndsansökan ftir vattenverksamhet är en del av kostnaden som ska
delas. Kostnaden Íìir Exploatören ska dock begränsas till maximalt 7,5 miljoner kronor. Ersättning ska
erläggas

till Kommunen när åtgärderna slutförts.

Vad som reglerats ovan påverkar inte i något avseende Exploatörens ansvar ftir att vidta åtgärder for att
sþdda sina fastigheter och byggnader och anläggningar på dessa. Kommunen åtar sig således inte
något ansvar mot Exploatören i detta avseende.

Sen'itut för gång- och cykelväg
Inom planområdet finns markreservat for allmännyttig gång- och cykeltrafik (x-område). Exploatören
medger Kornmunen, cller clen som Kommunsn sätter i sitt ställe, ràtt att för all fi'amtid anlägga, nyttja,
underhålla och bygga orn gång- och cykelväg med därtill hörande anordningar inom det område som
angivits mcd x i detaljplanen. Ingen ersättning ska utgå for upplåtelsen.
Parterna är överens om att Exploatören i samband med utfìirande av kvartersmarken samtidigt utfor
och bekostar utbyggnad av x-området cnligt kommunens standard och i samråd med enheten for

stadsmiljö. De handlingar som ska ligga till grund for anläggandet ska slo'iftligen godkännas av
cnheten ftir stadsmiljö. Exploatören åtar sig även att utiÌira och bckosta underhåll av gång- och
cykelvägen.
Exploatören meclger att ovan angivna rättighet fär skrivas in som servitut som belastar Ängelholm
3:139 till formån fõr fastigheten Ängelholnt3:122. Kommunen ornbesörjer och bekostar inskrirming.

4
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Trädkompensaticln
Grönstrukturen vid Rönneå är av stor vikt for kulturmiljön och är känslig ur natur- och miljösynpunkt.
Inour den allmänna platscn, men även inom kvaÍersmarken, fims clet träd med högt bevarandevärde.
Helgessons träcltiänst har utÍtirt en utredning och inventering av de sþddsvärda tr'äden (tsilaga 2) som
legat till grund fbr en planbestämmelse sur angcr att utpekade träd inte får fütlas inom
kvartersmarken. F-örbudet mot att fiilla träden kan prövas i en ansökan om nrarklov där det görs ett
ställningstagande i varje cnskilt f'all om trädet kan tas ner.

I utredrrìngen som är utfðrcl av Helgessons trâdtjänst (Bilaga 2) anges frbr vaq'e träd en skyddszon som
ska sþddas från markförändringar lor att undvika att träden skadas. Exploatören ska följa
skyddszonerrìa som anges i utrcdningen och som ftir de flesta träd innebär en skyddszon på 1 0- I 5
meter i radie.
För att bevara grönstrukturcn utmed ån är Exploatören och Kommunetr överens oln att
kompensationsåtgärcler ska ske för cle sþddsvärda träd som behöver fiillas eller som kraftigt skadas
ftiljd av exploateringen. Kompensationsåtgärder ska skc för träd nr 7 ,9-75, 18-20 samt 24-25 I

till

kartskiss i Bilaga 3.
För varje träd som fülls eller kraftigt skadas ska Wå träd återplanteras tned en omkrets på minst 30 cm.
Exploatören ska inom kvartersmar ken i aktuell detaljplan återplantera ett tråid och Kommunen ska
utmed åpromenaclen på Kommunens mark återplantera ett träd. Kommunen ska i första hand
återplantera inom allmän plats i aktuell detaljplan, men kan även välja att återplantera på annan plats
utmed åpromenaden. Exploatören ska till Kommunen betala en ersättning om 90 000 kronor per träd.
Ersättningen avser kostnad lor nyplantering samt etableringsskötsel under de forsta 5 åren for det träd
som komrnunen ska plantera. Ersättningen ska utgå i samband med beviljat marklov eller vid
konstatcrade allvarliga skaclor på träd som medfijr att träcl kommer att dö. Senaste tidpunkt for
kommunen att framställa ersättningsanspråk för f,ällda eller allvarligt skadade träd är i samband med
slutbeskecl

Ítir byggnationen. Ersättningen ska indexregleras uppåt med konsumentprisindex och

järnäiras mot augusti nrånads indcx år 2019.
.Äterplanterin g av Lrädbör skc under höstsäsongen

fijr att öka chansema ftir en lyckad etablering.

Anslutning till allnrän plats
Exploatören ska bekosta och utfora projektering och utbyggnacl av anslutningar till allmän plats i
samråd mcd enheten för stadsmiljö och i enlighet med kommunens standard. De handlirrgar som ska
ligga till grund för anlägganclet ska skriftligen godkännas av enheten för stadsmiljö på kommunen.

I

clen takt som bebyggelsen fürdigställs ska Exploatören
och bekosta cle skador som uppstått inorn allmän plats.

i

samråd med enheten for stadsmiljö återställa

I)agvatten
Dagvattenhanteringen inom området ornbesörjs av Exploatören. Dagvallnet löses idag lokalt inom
fastigheten och lecls via interna ledningar ut i Rönne å. Ángetholrns kommun har antagit en

dagvattenpolicy (2015-09-21) som redovisar kommunens riktlinjer flor dagv-attenhanterìng.

VA-anslutning
Anläggningsavgift för VA-anslutning utgår enligt kommunens VA-taxa. Kommunen anvisar
anslutningspunkter för vatten och avlopp i fastighetsgråns.

t4
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Markundersökningar:
Exploatören svarar själv för och bekostar de markundersökningar som är akfuella såsom
arkeologi. geoteknik, eventuell radon och fiirorenad mark m.trr.
Plankostnader
Detaljplanen har upprättats av kommunen och har bekostats av exploatören. Vid framtida
bygglov utgår ingen planavgift enligt kornmunens taxa.
Gatukostnad¡lr
Genom detta avtal anses exploatören ha erlagt gafukostnaden för i detaljplanen utlagda allmänna
platser.

I

$ Säkerhet

För fullgörande av exploatörens åtagande enligt detta avtal ska Exploatören vid avtalets
undertecknande lämna säkerhet pã | 920 000 kronor till kommunen i f'orm av en
moderbolagsborgen som skall vara en proprieborgen. I takt med erlagd betalning kan
säkerheten skrivas ner till det lägre belopp som kommunen anser täcker återstående åtagande
9 $ Overlåtelse av avtal
Detta altal får av exploatören inte överlåtas på annan utan kommunens skriftliga
medgivande. Exploatören svarar fär att det vid överlåtelse av berörda fastigheter görs
forbehåll om att den nye ägaren till alla delar ska överta Exploatörens då kvarstående
fibrpliktelser enligt detta avtal. Ansvaret fiir de sþldigheter som framgår av detta avtal
kvarstår hos Exploatören till dess konrmunen skriftligen godkänt överlåtelse av detta avtal

Detta avtal är upprättat i wå likalydande exemplar av vìlka parterna tagit var sitt.
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Btlaga2
Heþessons TrädTiänst AB
Prästbostället, N Kyrkog. 12
26572 Kvidinge
Konton 0435-20071
Jonas:070'30 30733
info@tradtianst.se
www.tradtianst.se
Hälsostaden Ángelholm AB atû Vendy Dropp

Kund
Datum
Upprättare

Flelgessons TrädTiänst AB, Jonas Flelgesson 070-3030733

Uppdrag:

Att genomfön fötsta

Obiekt:

Detaljplan för Hälsohotell på Ängelholms sjukhus.

t2 Topografisk

Se bifogad karta med markerade träd samt karta över
undersökningspunkter.

1.3

180906

delen i "Standard för sþddande av täd vid
byggnation" (Planering-Genomfôrbarhet, undersökningar och eventuella
begtänsningar) Utarbetad avJohan Östberg och Örjan StåI. SLU Ahr"p

Markbedömning

Undersökningspunkterna 7705 sâmt 1708 (i den marktekniska
undersökningsrapporten 170626) ligger närmast de ftäd som har höga
sþddsvätden.
Uppmätt grundvatten nivå invid ftäd 78,19,20 àt 3,3 meter under marþta.
Grundvattnet bedöms därför liggai höjd med åvatffret vilket ár positivt och
gör att en tillFällig grundvattensänkning under byggprocessen inte kommer
att påverka täden. Grundvattnet ätefiar sin ursprungliga nvâ, när bygget âr
klart.
Jordlagerbeskrivning intill träd m 20. Utdrag från rapport vid punkt 1705

Ett

i undersökningspunkt 1703 och 1705 och
näktigheten rir cal ,l reEektiue 0,4 meter. I undersäkningsþunkt 170i cir de äuersta
0i neterrua nullhaltiga och i undersökningsþankt 1705 øtgörs lagret aa mullhaltig
lager aufnsøndp,åtrafas lokah

siltþfnsand.

1:4

Trädinventering

Nr ,{rt

Stam-

Träd med lågt bevarandevärde finns inte med i tabellen

Vitalitet

Rot

Stam

Ktona

diameter

Kron-

Betratan

Rot-

Begtänsningar

diameter

devärde

sþddets

av

10m
7rn
22m
10m
11 m
10m
15m
10m

2
2

15m
10m

3-4

(15 m)

3

10m
10m
10m
10m
10m
10m
15m
15m
15m
10m

rotsþdd

radie
H-kastanj
H-kastanj

78

2

1

1

7

38+38

1

2

1.73

J
J

7

2
2

2

1

1

1

7

7

1

1

1

1

2

59

7

1

7

7

75

Bok
Lind
Lind
Ask
Lind
Lind

2
J

7

7

1

7

76

H-kastanj

18
79

Lind
Lind

56
49
72
66

20
ZJ

H-kastanj
Silvedönn

1

5

7
9
77

72
73

64
64
48

7

2

7

1

1

7

7

1

9m
74m

1,

7

1,

7

1.4

2
2

t

97

7

7

60

7

2

7

m

74m
74r¡,

2
2
7

2
2
7
7

7

3

NV 4m

NV 5m

NV 5m
NV 5m
NV 5m

q

1:5 Bevarandevärde:

Notera att träden är höga,25-30 m, och att de relaterar till varandra olika
hårt. För attvälja bort något träd måste helheten beaktas.
Träd 18, 79,20 ska betraktas som en enhet.

Ttàd 11,,12,73 ska betraktas som en enhet.
Träd 23 fungerar solitärt
Träd 15 fungerar solitârt om höjden på trädet reduceras ca 5 m (Ø 75 cm)
Träd 9 kan sparas om även stubbskottsföryngringen, nt 8, sparas.
Trädet behöver dock sänkas 4 m (Ø 15cm).
Tñd7 har försämrats och fu troligen inte värt attbevata.
Träd 16 fungerar solitärt

Tñd

5 fungerar solitdrt.

t6

Vitesbelopp och
skaderegledng

1.7

Flytt

1.8

Trädsþddsområde

aY

träd

Skador som uppkommer på träden i samband med byggnation ska regleras
enligt överenskommen värderings och skaderegleringsmodell. Då träden âr
inventerade enligt Alnaqpsmodellen föreslås att även skaderegleringen görs
utifrån denna modell, Ekononisk utirdering au återanskffiingskostnafun jir trädAÌnarpsnodellen 2./. Denna modell ersätter utifrån procentuella skador på
fot, stam, krona.

Ej aktuell

Marþrofilen varierar men undersökningspunkterna visar på ett tunt lager
med mullhaltig siltig finsand. På störe djup finns siltig ler vilken täden inte
förväntas trivas i. Därför är det ytliga rotsystemet viktigt atr skydda.
Alla träd som ska sparas ska enligt tabell ovan skyddas fiån
markfötänddngar innanför sin sþddszon. Denna zon ät mellan 10-15
meter i radie. Några av träden växer så att sþddszonen kan minskas. Detta
føLmgâr av kolumnen tìllhöger och den visar att sþddszonen kan minskas
till angivet mått i angivet väderstreck.
Träd 20,79,78,13 ska ha en trädsþddszon om 10-15 meter i radie. Utan
större utredning bör mdien minskas till 10 m i SV då rotutbredningen inte
förväntas vara sà stor under befìntlig stig. Villkorat att inga andra arbeten
reducetar trädsþddszonen i övrigt.

Slutsats:

Själva bygget kommer inte att påverka ftäden i någon större utstäckning
villkorat att sþddsavstånden kan upprätthållas. När marken utanför själva
huskroppen ska tas i anspråk fìnns det stor risk àtt träd och rötter står i
vägen för gångstigar, utsmycknin gaî, tlappo4 utsikt,
belysningsinstallationer, dräneringar och liknande. Ska uäden stå kvar
måste ovan nämnda installationer anpassas till träden och deras
sþddszoner. Detta gäller både landskapsarkitektema och husbyggarna.
Detta material syftar till att ge ett stöd för hur viktiga funktioner ska
placeras relaterat till träden. Det är bättre göranâgn taktiska fállrringar om
det behövs för att ge andra uäd fullgott rotsþdd.

Fortsättning:

Nästa nivå i standarden för skydd av träd vid byggnation âr hur arkitektema
placerat installationerna i förhållande till träden.

Läs in del2 i standard för sþdd
ttäd vid byggnation, den heter
^v infras truktur.
placeting av byggnad e4 v ägar och
Den ska vanvägledande för de som ntar inàrheten âv träd. Vi ät gfuna
behjälpliga med råd.
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Karta tillhörande trädinventeringen.
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Kata

fuân den marktekniska undersökningsrapporten.

Kvidinge den 6 septembet 2018
Jonas Ifeþesson
Jonas Helgesson
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EAC certfrerad arborist
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Bilaga 3

Ka

rtskiss - Trädkompensation

ÅNe
3:'t39

Kartskissen visar skyddsvärda träd som ska kompenseras vid fällning eller allvarliga skador (nr 7, 9-15,
18-20 samt 24-251.
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Bakgrund och syfte
På sjukhusområdet i Angelholm planeras för en större hotellbyggnad vilket lett till att
Angelholms kommun nu arbetar med att uppdatera detaljplanen för området. Foto från
platsen visas i figur I . Under arbetet har en bottenscanning i Rönne å utförts (2019) där
två djuphålor har konstaterats i ån strax intill detaljplaneområdet.
För planerad hotellbyggnad har det utförts en geoteknisk undersökning och utredning
med avseende på grundläggning samt stabilitetsförhållandet mot Rönneå (Sigma, 2O2O).
Utförda stabilitetsberäkningar visar på att totalstabiliteten för området ej är godkänd i 2 av
3 beräkningssektioner. Beräkningarna visar dock på att marginalen för att uppnå godkänd
säkerhet är liten. Rekommendationen i den geotekniska utredningen är att det inte krävs
några akuta åtgärder men att kontroller och uppföljning av eventuella rörelser i slänten
mot Rönneå bör utföras. I samband med byggnation av planerad hotellbyggnad kommer
avlastningsschakter samt pålning av byggnaden utföras vilket är stabilitetshöjande
åtgärder. Utförda stabilitetsberäkningar visar att vid och efter byggnationen kommer
erforderlig säkerhet att uppnås. Men fram tills dess krävs uppföljning av eventuella
markrörelser i slänten. Om det ej utförs någon byggnation kommer det att krävas
stabi itetshöjande åtgärd er enl igt beräkn in garna.
I

Med avseende på resultaten från stabilitetsutredningen har Sweco på uppdrag av
Ängelholms kommun upprättat detta kontrollprogram för att följa upp eventuella
markrörelser i slänten samt eventuella förändringar av bottentopografin. Dokumentet
innehåller även uppskattade kostnader för kontrollprogrammet.
Kommunen önskar att kontrollprogrammet startar så snart som möjligt, samt fortlöper en
erforderlig tidsperiod, dock max 10 år, efter att byggnaden färdigställts.

Figur

1

Foto över stranden vid sjukhusomrädet fràn motsatt sida Rönne ä (Google
Streetview).
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Syftet med kontrollprogrammet är att säkerställa:

1.

Att slänten och de geotekniska förutsättningarna inte förändras fram till
bygglovsskedet.

2.

Att slänten även efter att byggnaden färdigställs observeras snarast möjligt och
under en erforderlig tid, dock max 10 år.

Kontrollprogrammet avser mätning före och efter byggnation.

q
Á

9

KONTROLLPROGRAM
2020-o4-24
VERSION I
HYDRODYNAMIK & BOTTENTOPOGRAFI

Iq
SECHBO \\semmafs001\projeh\212 1 5\1301043o_hydÞdynamlk-&-botteilopogrsÍ\000\'l 0
arbstsmtrl-dok\kontrollprogEm\kontrollpþgrsm_stabilltet_hålsohotellet-200424.docx

sluEco

2

*

Riskbild
Störst risk för rörelser och skred i slänten uppstår då trycket uppifrån blir större än
mottrycket nerifrån. Tillfällen då detta inträffar är då det är stort vatteninnehåll i slänten i
kombination med lågt vatten i Rönne å. Om erosion skulle ske på den mothållande delen
av botten i ån minskar också stabiliteten. Troligtvis är befintlig vegetation i slänten
stabilitetshöjande.(Dreifaldt, 2020)
Det är osannolikt att erosion av strandlinjen, vid normalvattenstånd kommer att ske då det

finns ett befintligt erosionsskydd i strandlinjen i form av större krossad sten längs hela
sträckan, se Figur 2. Dock överstiger ibland vattennivån erosionsskyddet och erosion
ovan denna är möjlig vid extrema förhållanden.

Figur 2

Befintligt erosionsskydd, övre fotot visar närbild och nedre fotot visar aft hela
stranden är belagd med stenskoning. (Foto: Fredrik Stenfeldt, Sweco, 2020-04-23)
3(12)
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3

Allmänt

3.1

Koordinatsystem
Samtlig inmätning ska ske i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 i plan och RH2000

i

höjd.

3.2

Mätnoggrannhet
Mätning förespråkas utföras med totalstation med klass T2:2, vilket innebär ett medelfel
plan på ca t5 mm och i höjd ca t3 mm.

3.3

i

Redovisning och analys av utförda kontroller
Samtliga mätningar sammanställs i exceldokument eller liknande. Det är viktigt att
mätningar och utredningar i slänt och under vattenyta samordnas så att helhetsbilden
utvärderas och kontrolleras.

3.4

Kostnadsuppskattning
Priser är angivna utan mervärdesskatt och avser dagens penningvärde
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Kontroll av markrörelser i slänt

4.1

Markpeglar (skruv eller dyligt) och mätdubb

*

4.1.1 Beskrivning av metoden
Metoden används för att mäta rörelser i höjdled och i plan med hjälp av fast installerade
rör. Dessa kan vara markpegel (stång med en platta en bit ner) eller skruvpegel (ganska
lik markpegel men som skruvas ner i marken). Alternativt kan ett gränsrör bankas ner till
ett relativt fast jordlager (Figur 3). En mätdubb eller liknande placeras på rören och mäts
in med en totalstation.
Det går även att mäta på befintliga konstruktioner såsom belysningsstolpar. Där får man
fästa ett dubb/geospik/bult i fundamenten och mäta in dessa.

Figur 3

Stödvingar för gränsrör

(hftpt/www.geofix.se/forbrukningsvaror/markeringsmaterial/stodvingar-for-3'4-tumror)

Det är viktigt att det rör/pegel som monteras sitter ordentligt och att det inte rör på sig. Det
ska monteras i fyllnadsmassor som är av varierande egenskaper - löst och fast. Monteras
det fel så mäter man andra saker än rörelser av slänten.

Vid mättillfällena görs även visuell besiktning samt fotografering av slänt och strandlinje.
Lutning på träd och lyktstolpar kontrolleras. Tecken på att marken rört sig dokumenteras
och rapporteras.

4.1.2 Placering mm
Nio stycken markpeglar placeras ut i tre sektioner (samma sektioner som använts i de
geotekniska beräkningarna). I varje profil placeras en markpegel ovan släntkrön, en i
slänten och en i anslutning till ån (så långt ner det går för vattennivån). I Figur 4 visas en
principritning, men ansvarig geotekniker väljer lämpliga exakta platser för mätpunkterna i

f
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fält. Placeringen ska även fungera under byggskedet, förutom de ovan släntkrönet. Det är
viktigt att placera mätpunkterna så att de sitter fritt och inte riskerar att skadas. Samtliga
rör täcks med en dexel av metall och locket bör kunna låsas (med skruvmejsel).
&
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Figur 4

Blâa stjärnor markerar ungefärlig placering av markpegel/skruvpegel.
Bakgrundsbild från (Sigma, 2020)

De tre mätpunkterna närmast ån kan ersättas med mätdubb som placeras på de fyra
lyktstolparna som är belägna längs strandpromenaden, se Figur 5.

Figur 5

õ

!

Lyktstolpar lämpliga för placering av mätdubb (foto: Fredrik Stenfeldt, Sweco, 202004-23).
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.3 Mätintervall
Mätningarna utförs under perioder med normalt höga/låga flöden i ån. I samband med
extremt låga eller höga nivåer utförs extra mätningar. Det är normalt höga flöden under
vintern och låga flöden under sommaren. Därmed rekommenderas en inmätning under
december/januari och en inmätning under juni/juli,
Mätintervallet kan justeras till tätare eller glesare mätningar över tid av ansvarig
geotekniker, beroende på vad mätresultaten visar. Om inget tyder på markrörelser under
flera på varandra följande mätningar, kan ansvarig geotekniker avbryta mätprogrammet.

4.1.4 Larmgräns, gränsvärden och åtgärd
Vid rörelser på mer än 2 cm sedan senaste mätningen kontaktas ansvarig geotekniker
och kontaktperson på kommunen som får ta beslut om åtgärd. Om de översta punkterna
sjunker samtidigt som de nedre stiger är det risk för att hela slänten rört sig neråt. Om de
rört sig i samma riktning vertikalt är det inte en indikation på samma problem utan kan
bero på olika mängd vatten ijorden exempelvis.
Vid större rörelser eller tydliga skred ska området evakueras och spärras av.
Generellt så gäller det att resultatet redovisas och skickas över till ansvarig geotekniker.
4.1

.5 Kostnad
Ca en arbetsdag för installation och tuå personer ger en initial arbetskostnad på omkring
25 000 SEK. Kostnad för mätutrustning är 5 000 SEK. Kostnaderna förutsätter att det är
möjligt att installera markpeglarna för hand.
För varje inmätning och rapportering uppskattas kostnaden till ca 25 000 SEK.
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Kontroll av förändringar i bottendjup

5.1

Bottenscanning

5.'1.1 Metod, område, intervall
Bottendjup mäts in med multibeam-ekolodningen enligt samma metod som okUnov 2019
så att dessa mätningar blir jämförbara. Upplösningen bör vara minst 0,5 m. Sträckan som
minst ska mätas in är från uppströms Carl XV:s bro så att hela tröskeln därunder omfattas
och förbi de två djuphålorna så att tröskeln efter den andra djuphålan omfattas. Se Figur
6 för ungefärlig sträcka (ca 250 m). Så mycket som möjligt av åns bredd omfattas av
inmätningen.
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Figur 6

Blà pil markerar ungefärligt strâckan som ska màtas in med multibeam-ekolod
Bakgrundsbild från (Sigma, 2020)

lnmätning bör ske okVnov 2020. Om ingen skillnad kan utläsas behövs ingen årlig
uppföljning. Däremot bör en inmätning utföras under samma tid på året efter att
byggnaden färdigställts för att säkerställa att byggnationen inte påverkat bottentopografin
Därefter upprepas inmätningen var 5:e år om inga signifikanta förändringar som har en
å
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negativ påverkan på stabiliteten noteras. Om inget tyder på bottenerosion under två på
varandra följande mätningar, kan ansvarig geotekniker förlänga intervallet till 10 år
alternativt avbryta mätprogrammet.
Mätningen kan eventuellt kompletteras med högupplöst L¡DAR mätning av slänterna,
merkostnaden blir relativt liten då båt och personal redan är på plats.

5.1.2 Analyser och åtgärder
Resultaten, i form av ett xyz-raster, jämförs med tidigare mätning. Om någon del av
området har fått en signifìkant förändring (lämfört med mätnoggrannheten) rapporteras
detta omgående till Ängelholms kommun.
Om mätningarna tyder på att erosion sker i någon del av botten bör åtgärd i form av
erosionsskydd och/eller tryckbank planeras.
5.1

.3 Kostnad
Tidsåtgång ca en dryg arbetsdag ifält inklusive mobilisering och demobilisering
(utgångspunkt Malmö) och ungefär två dagar bearbetning på kontoret.
Kalkylen inkluderar planritning och dataset med upplösning på 0,5 m.
Uppskattat pris för multibeam-ekolodningen är 60 000 SEK.
Option L|DAR för ena slänten uppskattar vi till 12 000 SEK.
Analys samt samordning av analyser med geoteknik uppskattas till ca 40 000 SEK.
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n gskompletteri
beräkningar

Mätni

n

gar och förslag til I u ppdaterade geotekn iska

Då de geotekniska beräkningarna har en osäkerhetsmarginal är det möjligt att slänten i
verkligheten är stabilare än vad beräkningarna anger. Nedan nämns några förslag till att
höja precisionen i beräkningarna som kan minska osäkerhetsmarginalen som lagts till.
Mer detaljerade kommentarer och instruktioner kan fås om så önskas.
I de utförda geotekniska beräkningarna (Sigma, 2O2O) har det antagits ett lager mycket
lös lera i strandkanten där det i själva verket finns ett erosionsskydd av krossad sten. En
inmätning av erosionsskyddet samt inspektion av botten i ån som kan förbättra
jordlagerangivelserna i beräkningarna rekommenderas. Befintligt erosionsskydd ger en
stabilare slänt än den leran som beräkningarna gjorts för.

Grundvattnet i slänten i beräkningarna är angivet relativt lågt i den övre delen i slänten
och stämmer inte riktigt med de inmätta grundvattenrören. Ett större vatteninnehåll ger en
mindre stabil slänt.
Det är oklart hur befintliga byggnader ovan slänt är grundlagda och om lasterna från
dessa räknas med i de geotekniska stabilitetsberäkningarna.
Ytterligare en felmarginal som tagits höjd för i beräkningarna är att man inte vet hur starkt
jorden håller samman i olika riktningar. Det kan man mäta med så kallade triaxiala försök.
Det är möjligt att en sådan inmätning kan leda till att beräkningarna visar på att slänten är
säkrare än de beräkningar som redan gjorts. Dock ligger kostanden på en sådan
inmätning på ca 200 000 SEK och eftersom släntens stabilitet kommer ändras och
förmodligen förbättras med den planerade byggnaden skulle dessa resultat bara gälla
fram till byggstart. Sweco rekommenderar därför inte en sådan inmätning. lnformationen
detta stycke baseras på personlig kommunikation med Martin Dreifaldt på Sigma som
ansvarat för de senaste geotekniska beräkningarna (Dreifaldt, 2020).

7

i

Ansvar
Angelholms kommun ansvarar för att utföra mätningar, kontrollera att larmgränser och
gränsvärden ej uppnås, samt att kontakta geotekniker vid behov.
Skred kan ske snabbt och utan förvarning i form av mindre rörelser vilket gör att
mätningarna inte garanterar att skred blir förutsedda.
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Sammanfattning och rekommendation
De utförda geotekniska mätningarna och beräkningarna visar att slänten ej är stabil i två
av tre sektioner. Detta föranleder ett kontrollprogram för att följa upp eventuella rörelser i
slänten samt vidta åtgärder vid behov.
Sweco rekommenderar

-

att installera ca 9 st markpeglar som läses av ca två gånger per år för att
kontrollera att slänten inte rör sig

-

att utföra en liknande multibeam-ekolodning av botten som gjordes 2019, även
2020 och jämföra dessa med varandra för att få en indikation på om det sker
förändringar i bottendjup i området. Om inga signifikanta förändringar skett
rekommenderas att mätningen upprepas vart 5:e år.

-

att mäta in erosionsskyddet och inspektera botten i ån och uppdatera de
geotekniska beräkningarna med informationen, samt uppdatera grundvattennivån
i beräkningarna och undersöka hur befintliga byggnader påverkar stabiliteten. På
så sätt kan en säkrare beräkning av släntens stabilitet göras.

-

Att mätningarna ska fortlöpa efter byggnationstiden så länge att ansvarig
geotekniker är säker på att slänten/botten är stabil, dock max 10 år.

De uppskattade kostnaderna samt bedömt intervall för dessa presenteras i Tabell 1. Det
bör noteras att med ramavtal och samordningsvinster kan kostnaderna minska med ca

15-20%.
Tabell

1

Sa m manfattn

ing av kostn ad su p p skattni n g.

Moment

Detalj

Kostnadsuppskattning

Markpeglar

lnstallation

25 000 sEK

Utrusning

Bottenscanning

Bedömt
mätintervall

: 5 000 SEK

lnmätning och
analys

25 000 sEK

Multibeamekolodning

60 000 sEK

Analys samt

40 000 sEK

samordning med
geoteknik

2 ggrlàr
1 gàng2020,
därefter vart 5:e
år

1 gàng212D,
därefter vart 5:e
àr
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BORGEN

Angelholms kommun, org nr 2O21OO-0977 ("Kommunen") och Hälsostaden
Angelholm AB, org nr 556790-5707 ("Dotterbolaget") har den
2020 ingått
ett exploateringsavtal, bilaga 1, avseende fastigheten Angelholm 3:139.
Hälsostaden Angelholm Holding AB org nr 556790-5723 ("Bolaget") äger
samtliga aktier i "Dotterbolaget"
I exploateringsavtalets punkt för säkerhet skall Dotterbolaget lämna en säkerhet
som kommunen kan godta på ett belopp om 1 920 000 kr.

Hälsostaden Angelholm Holding AB går härmed i borgen, så som för egen
skuld, för Dotterbolagets åtagande enligt exploateringsavtalet med belopp
enligt ovan. I takt med erlagd betalning kan beloppet skrivas ner till det lägre
belopp som kommunen anser täcker återstående åtagande.
På denna borgen ska svensk materiell rätt tillämpas. Tvist i anledning av denna
borgen ska avgöras av allmän domstol.

Angelholm den

nlp

2020

Hälsostaden Angelholm Holding AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

KS § 179

Dnr. KS 2016/115

Antagande Detaljplan för del av Ängelholm 3:139,
Centrum, Ängelholm (Hälsohotellet)
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra en byggnad för hotell- och
konferensändamål inom befintligt sjukhusområde. Byggnaden ska vara ett landmärke med
hög arkitektonisk kvalitet. Vidare syftar planen till att utgå ifrån platsens speciella
förutsättningar och den nära kopplingen till årummet. Byggnadens funktion är ett vanligt
hotell som även fungerar som en del av vården i Ängelholm. I anslutning till
hotellbyggnaden, badhuset och Tullportsbron bidrar detaljplanen till att stärka
förlängningen av stadskärnan och det stadsmässiga centrumstråket.
Årummet, som inkluderar åpromenaden samt Rönne å, säkerställs i planen och ska även
fortsättningsvis vara tillgängligt för allmänheten. Planen utgår även från att i möjligaste
mån bevara befintlig grönska och skapa en ökad tillgänglighet. Under marknivå planeras ett
garage.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2017 § 396 att godkänna det upprättade
planförslaget för samråd. Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd 11 december 2017
till och med 12 januari 2018. Förslaget hölls tillgängligt på www.engelholm.se,
stadsbiblioteket i Ängelholm samt i stadshuset. Samrådet kungjordes i Nordvästra Skånes
Tidningar 13 december 2017. Ett allmänt samrådsmöte för intresserade hölls den 18
december 2017. Under samrådstiden inkom 20 yttranden varav 3 var utan erinran.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade på delegation den 4 april 2019 § 28 att
godkänna det upprättade planförslaget för granskning. Ett förslag till detaljplan har varit
utsänt på granskning 10 april till och med 13 maj 2019. Förslaget hölls tillgängligt på
www.engelholm.se, på stadsbiblioteket i Ängelholm samt i stadshuset. Granskningen
kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 10 april 2019. Under granskningstiden inkom 22
yttranden, varav 5 utan erinran. En av synpunkterna innehöll även en namnlista med 29
undertecknande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 augusti 2019 § 106 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:139
under förutsättning att exploateringsavtalet är antaget, samt att anta
miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Ängelholm 3:139.
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020.
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 4 juni 2020
Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 4 juni 2020
Bilaga 2. Planbeskrivning den 4 juni 2020
Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning den 17 april 2020
Bilaga 4. Samrådsredogörelse den 8 april 2019
Bilaga 5. Granskningsutlåtande den 4 juni 2020
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från följande: Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C),
Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och Lars Nyander (S).
Avslag på arbetsutskottets förslag till beslut från följande: Patrik Ohlsson (SD) och KarlOtto Rosenqvist (MP).
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de båda framlagda yrkandena och finner att yrkandet
om bifall till arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs. Följande
omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla yrkandet om bifall till arbetsutskottets förslag röstar JA;
Ledamot som vill bifalla yrkandet om avslag till arbetsutskottets förslag röstar NEJ:
Omröstningen faller ut med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt följande:
JA-röster: Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD),
Åsa Larsson (S), Ola Carlsson (M), Fanny Krumlinde Handreck (S), Maija Rampe (M),
Christina Hanstål (M) och Robin Holmberg (M).
NEJ-röster: Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD) och Karl-Otto Rosenqvist (MP).
Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:139, samt
att anta miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Ängelholm 3:139.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

Reservation
Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) reserverar sig mot beslutet:
” Sverigedemokraterna vidhåller den uppfattning vi tydligt tillkännagivit även tidigare, att
vi motsätter oss uppförandet av ett hotell med den höjd och placering som detaljplanen
föreslår. Vår uppfattning är att Ängelholms tätort skall ha karaktären av liten/medelstor
stad. Vi anser att en så pass hög byggnad kraftigt skulle förändra stadsbilden i en oönskad
riktning inte bara i det aktuella området, utan över hela centrum och även i stora delar av
Ängelholms tätort i övrigt.
Vi har dessutom från början varit oroade över de geotekniska förhållandena bl.a med tanke
på den enorma tyngden av byggnaden och Rönne Ås omedelbara närhet. Under våren
2020 har ytterligare uppgifter framkommit som ger skäl att ifrågasätta lämpligheten i att
bygga detta landmärke på den avsedda platsen.
Karl-Otto Rosenqvist (MP) reserverar sig mot beslutet:
Miljöpartiet reserverar sig mot besluten i ärende 28, exploateringsavtal, och 29, detaljplan,
för Ängelholm 3:31:9 (Hälsohotellet).
Det är mycket positivt att man lyssnat på vår kritik gällande de risker som utredningar visat
finns att slänten riskerar att rasa ned i Rönne å om inte tillräckliga försiktighetsåtgärder
vidtas under byggtiden. Detta har arbetats in i exploateringsavtalet tillsammans med ett
kontrollprogram som löper även efter byggtidens slut.
Vi tycker det är positivt att det allt oftare byggs på höjden så att mindre markyta tas i
anspråk, speciellt eftersom brukbar mark som tagits i anspråk inte kan brukas igen. Dock
gör en svala ingen sommar så ett enskilt högt torn som Hälsohotellet utgör endast ett
landmärke som vi anser skadar stadsbilden mer än den gör nytta.
Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24

KSAU § 135

Dnr. KS 2016/115, SBN 2019/95, PL 15-0023

Antagande Detaljplan för del av Ängelholm 3:139, Centrum,
Ängelholm (Hälsohotellet)
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra en byggnad för hotell- och
konferensändamål inom befintligt sjukhusområde. Byggnaden ska vara ett landmärke med hög
arkitektonisk kvalitet. Vidare syftar planen till att utgå ifrån platsens speciella förutsättningar och
den nära kopplingen till årummet. Byggnadens funktion är ett vanligt hotell som även fungerar
som en del av vården i Ängelholm. I anslutning till hotellbyggnaden, badhuset och Tullportsbron
bidrar detaljplanen till att stärka förlängningen av stadskärnan och det stadsmässiga
centrumstråket.
Årummet, som inkluderar åpromenaden samt Rönne å, säkerställs i planen och ska även
fortsättningsvis vara tillgängligt för allmänheten. Planen utgår även från att i möjligaste mån bevara
befintlig grönska och skapa en ökad tillgänglighet. Under marknivå planeras ett garage.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2017 § 396 att godkänna det upprättade
planförslaget för samråd. Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd 11 december 2017 till och
med 12 januari 2018. Förslaget hölls tillgängligt på www.engelholm.se, stadsbiblioteket i
Ängelholm samt i stadshuset. Samrådet kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 13 december
2017. Ett allmänt samrådsmöte för intresserade hölls den 18 december 2017. Under samrådstiden
inkom 20 yttranden varav 3 var utan erinran.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade på delegation den 4 april 2019 § 28 att
godkänna det upprättade planförslaget för granskning. Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på
granskning 10 april till och med 13 maj 2019. Förslaget hölls tillgängligt på www.engelholm.se, på
stadsbiblioteket i Ängelholm samt i stadshuset. Granskningen kungjordes i Nordvästra Skånes
Tidningar 10 april 2019. Under granskningstiden inkom 22 yttranden, varav 5 utan erinran. En av
synpunkterna innehöll även en namnlista med 29 undertecknande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 augusti 2019 § 106 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:139 under förutsättning att
exploateringsavtalet är antaget, samt att anta miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av
Ängelholm 3:139.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 4 juni 2020
Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 4 juni 2020
Bilaga 2. Planbeskrivning den 4 juni 2020
Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning den 17 april 2020
Bilaga 4. Samrådsredogörelse den 8 april 2019
Bilaga 5. Granskningsutlåtande den 4 juni 2020
Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut från: Lars Nyander (S), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och
Robin Holmberg (M).
Avslag till förslaget till beslut från Patrik Ohlsson (SD).
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att förslaget till beslut i
tjänsteutlåtandet bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet röstar JA;
Ledamot som vill avslå detsamma röstar NEJ
Omröstningen faller ut med 4 ja-röster och 1 nej-röst enligt följande:
JA-röster: Lars Nyander (S), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och Robin Holmberg (M)
NEJ-röst: Patrik Ohlsson (SD)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:139, samt
att anta miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Ängelholm 3:139.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24

Reservation
Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet: ” Sverigedemokraterna vidhåller den uppfattning
vi tydligt tillkännagivit även tidigare, att vi motsätter oss uppförandet av ett hotell med den höjd
och placering som detaljplanen föreslår. Vår uppfattning är att Ängelholms tätort skall ha
karaktären av liten/medelstor stad. Vi anser att en så pass hög byggnad kraftigt skulle förändra
stadsbilden i en oönskad riktning inte bara i det aktuella området, utan över hela centrum och även
i stora delar av Ängelholms tätort i övrigt.
Vi har dessutom från början varit oroade över de geotekniska förhållandena bl.a med tanke på den
enorma tyngden av byggnaden och Rönne Ås omedelbara närhet. Under våren 2020 har ytterligare
uppgifter framkommit som ger skäl att ifrågasätta lämpligheten i att bygga detta landmärke på den
avsedda platsen.
Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-04

Diarienummer
KS 2016/115
Ytterligare
diarienummer
SBN 2019/95
PL 15-0023

Planarkitekt
Amelie Hillåker
0431 - 870 000
plan@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Antagande av detaljplan för del av Ängelholm 3:139,
Centrum, Ängelholm, Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra en byggnad för hotell- och konferensändamål inom befintligt sjukhusområde. Byggnaden ska vara ett landmärke med hög arkitektonisk
kvalitet. Vidare syftar planen till att utgå ifrån platsens speciella förutsättningar och den nära
kopplingen till årummet. Byggnadens funktion är ett vanligt hotell som även fungerar som en del
av vården i Ängelholm. I anslutning till hotellbyggnaden, badhuset och Tullportsbron bidrar detaljplanen till att stärka förlängningen av stadskärnan och det stadsmässiga centrumstråket.
Årummet, som inkluderar åpromenaden samt Rönne å, säkerställs i planen och ska även fortsättningsvis vara tillgängligt för allmänheten. Planen utgår även från att i möjligaste mån bevara befintlig grönska och skapa en ökad tillgänglighet. Under marknivå planeras ett garage.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2017 § 396 att godkänna det upprättade planförslaget för samråd. Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd 11 december 2017 till och med
12 januari 2018. Förslaget hölls tillgängligt på www.engelholm.se, stadsbiblioteket i Ängelholm
samt i stadshuset. Samrådet kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 13 december 2017. Ett allmänt samrådsmöte för intresserade hölls den 18 december 2017. Under samrådstiden inkom 20
yttranden varav 3 var utan erinran.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade på delegation den 4 april 2019 § 28 att godkänna det upprättade planförslaget för granskning. Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på
granskning 10 april till och med 13 maj 2019. Förslaget hölls tillgängligt på www.engelholm.se, på
stadsbiblioteket i Ängelholm samt i stadshuset. Granskningen kungjordes i Nordvästra Skånes
Tidningar 10 april 2019. Under granskningstiden inkom 22 yttranden, varav 5 utan erinran. En av
synpunkterna innehöll även en namnlista med 29 undertecknande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 augusti 2019 § 106 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:139 under förutsättning att exploateringsavtalet är antaget, samt att anta miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Ängelholm 3:139.
Beslutsunderlag
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-04

Diarienummer
KS 2016/115
Ytterligare
diarienummer
SBN 2019/95
PL 15-0023

Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 4 juni 2020
Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 4 juni 2020
Bilaga 2. Planbeskrivning den 4 juni 2020
Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning den 17 april 2020
Bilaga 4. Samrådsredogörelse den 8 april 2019
Bilaga 5. Granskningsutlåtande den 4 juni 2020
Utredning
Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är planområdet i mark- och vattenanvändningskartan utpekat som pågående markanvändning ”bostäder”. I den interaktiva kartan
anges hela sjukhusområdet som befintlig bebyggelse. Rönne å är markerat som ett ”grönt stråk”,
vilket innebär att det är ett sammanhängande stråk som har stor betydelse för såväl djur- och
växtlivet som för människan. I översiktsplanen redovisas även ett antal ställningstaganden där aktuell detaljplan berör följande punkter:








Att planera för ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära lägen.
Främja en blandad bebyggelsestruktur i centralorten och i större tätorter.
Verka för god folkhälsa.
Ge kommuninvånarna god samhällsservice.
Stärka attraktiviteten i Ängelholms kommun genom att utrymme för utveckling ges i form av
t.ex. spektakulära byggnader.
Beakta landskapsbilden vid planering av ny bebyggelse.
Främja stadslivet i Ängelholms centralort.

På grund av att förändrad markanvändning inte finns utpekad i översiktsplanen hanteras planförslaget som en avvikelse från översiktsplanen. En motivering till vald lokalisering finns i planbeskrivningen.
Gällande detaljplan
Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl. vann laga kraft 2015-07-17. Inom aktuellt planområde reglerar planen användningarna hälsovård, sjukhusvård, äldrevård samt vårdanknuten forskning
och centrumändamål. Högst 45 % av tillåten byggnadsarea får ha 4-6 våningar. Största byggnadsarea regleras till 45 % för en större del av sjukhusområdet. Prickmark och att träd inte får fällas
finns i slänten ner mot åpromenaden. Planens genomförandetid är fem år från den dag planen
vann laga kraft och är därmed gällande fram till 2020-07-17.
MKB
Detaljplanens genomförande har bedömts medföra en sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. Den samlade bedömningen i
miljökonsekvensbeskrivningen är att konsekvenserna för kulturmiljö tillsammans med stads- och
2 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-04

Diarienummer
KS 2016/115
Ytterligare
diarienummer
SBN 2019/95
PL 15-0023

landskapsbild medför en betydande miljöpåverkan. Åtgärder för att mildra konsekvenserna har
vägts in i planförslaget.
Förändringar efter granskning
Under och efter granskningen uppkom frågor som resulterade i att den geotekniska utredningen
har reviderats. Detta medförde även en komplettering av exploateringsavtalet. Utöver redaktionella ändringar har följande ställningstaganden gjorts i planhandlingarna efter granskningen:
Plankarta:
 Ett förbud mot trädfällning har införts
 Höjd för kompletterande bebyggelse har tillförts
 Planbestämmelsen ”Vård” har preciserats till ”Sjukhusvård”
 Planbestämmelser om att grundläggning ska ske på pålar samt en högsta höjd för grundläggningsnivå på källare har tillförts. Detta för att säkerställa släntstabiliteten
Planbeskrivning:
 Ett förtydligande av ändrad planbestämmelse ”Sjukhusvård” har gjorts
 Ett förtydligande gällande trädens bevarandevärden har tillförts
 Avsnittet ”buller” har kompletterats utifrån trafikutredning
 Påverkan på MKN vatten har förtydligats
 Avsnitten ”skred och ras”, ”erosion” och ”geotekniska förhållanden” har reviderats utifrån ny geoteknisk utredning och hydrologiskt PM
 Genomförandedelen har uppdaterats vad gäller exploateringsavtalets innehåll
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:139, samt
att anta miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Ängelholm 3:139.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Pernilla Fahlstedt
Chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten
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GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns

3

T

LASARETTET
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning
gäller inom hela planområdet.
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Egenskapsgräns

Utförande, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
b1
b2

Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

2

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
GATA
PARK

Serv
2

3

+11.5

5

Park

+17.5

C1

Centrum, utom byggnad för religiösa ändamål,
föreningslokal och vuxenutbildning

C2

Centrum upp till högsta byggnadshöjd +16 meter över
angivet nollplan, utom byggnad för religiösa ändamål,
föreningslokal och vuxenutbildning

D1

Sjukhusvård
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Tillfällig vistelse

O2

Konferenslokaler
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Serv 1292-2487.1
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Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
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PA

Lägsta byggnadshöjd över angivet nollplan är 75 meter

Marken får endast förses med kompletterande
bebyggelse om maximalt 170 kvadratmeter och en
högsta nockhöjd om 4,5 meter, ej garage ovan mark

br
s
XV
:

2
+0.0

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan

Byggnadens användning, 4 kap. 11 § 1 st 2 p.

R

Grundläggning endast med pålgrundläggning

Markens anordnande och vegetation, 4 kap. 10 §
n1

Marken får inte användas för parkering. Ramp till
underjordiskt garage får finnas

n2

Marken /topografin får inte ändras utöver ramp till
underjordiskt garage samt tillgänglighetsåtgärder

n3

Vegetationen (träden) får inte fällas

n4

Marken får inte användas för parkering

Parkering ska placeras i källargarage

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap, 4 kap. 7 §

Byggnadens översta våningsplan ska användas för
publikt ändamål

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats

Ändrad lovplikt , 4 kap. 15 § 1 st 3 p.
Marklov krävs även för fällning av träd inom område markerad med bestämmelsen
n3

Markreservat , 4 kap. 6 §
x1

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik

x2

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik till
en fri höjd av 5.0meter

Strandskydd , 4 kap. 17 §
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller för kvartersmark samt allmän plats gata

TU

Utformning, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

NA

TA

e2

GA

Byggnadsdelar tillåts uppföras under +4,0 i RH2000 om de utförs vattentäta upp till
denna höjd

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

3

ÄNGELHOLM
3:139

Byggnader skall utföras med källare med en
grundläggningsnivå på högst +6,9 meter i RH2000

Bebyggandets omfattning, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad

b4

b5

Genomförandetid , 4 kap. 21 §

e1

l

b3

Byggnader skall utföras med källare med en
grundläggningsnivå på högst +5,5 meter i RH2000

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
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e1 e2 +100
x2 f3 f4 f5 f6 f7
b1 b4
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OC2 D1

b4

Gata

1

b5

b2

NATUR

b3

Lägsta tillåtna nivå på färdigt golv är +4,0 meter i
RH2000
Lägsta tillåtna nivå på färdigt golv är +6,0 meter i
RH2000
Marken får anordnas för underjordisk parkering och
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Fasad ska i huvudsak vara genomsiktlig, utan tegel
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Tak ska vara av sedum
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Byggnaden ska ha en egen karaktär och variation i
silhuetten. Byggnadsarean, inklusive x2, utgör maximal
area för alla våningsplan ovan mark. Fasad ska
utformas så att våningsantal inte tydligt upplevs
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Fasad ska vara ljus, men inte vit, samt vara utan tegel
eller puts
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Entréer till byggnaden ska finnas tillgängliga från allmän
plats PARK och GATA
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Tekniska installationer ska vara dolda
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Inga utskjutande byggnadsdelar får förekomma över
+17,5 meter över angivet nollplan
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Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Koordinatkvalitet: 250 mm
Fastighetsredovisningen aktuell: 2019-04-01

7

Serv
Lr

FASTIGHETSGRÄNS
RÄTTIGHETSGRÄNS
FASTIGHETSBETECKNING
SERVITUT
LEDNINGSRÄTT
BYGGNADER, FASADLINJER REDOVISADE
STAKET
HÄCK
STÖDMUR
MUR/STENMUR
SLÄNT
TRAPPA
VÄGKANT
KANTSTEN
VATTENDRAG
TRÄD, LÖV RESPEKTIVE BARR
NIVÅKURVOR
RUTNÄTSPUNKT

6

Skala 1:500 (A1)
0

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

E=110500

E=110400

E=110300

2
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50 m

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Illustrationskarta

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Planavgift debiteras ej
Planavgift debiteras

Detaljplan för

del av Ängelholm 3:139, Centrum
Ängelholm
Ängelholms kommun

Skåne län

Beslutsdatum

Instans

Antagande

Antagandehandling
Laga kraft

Samhälle/Planenheten
Ritad/konstruerad av

Upprättad den 4 juni 2020

Elin Tängermyr
Verksamhetschef Arkitektur & Teknik

Amelie Hillåker

Amelie Hillåker
Planarkitekt

KS 2016/115
PL 15-0023
SBN 2019/95

Dnr: PL 15-0023 KS 2016/115 SBN 2019/95
Detaljplan för
del av Ängelholm 3:139

Detaljplan för del av Ängelholm
3:139, Centrum, Ängelholm,
Ängelholms kommun

Planbeskrivning
Antagande

Dnr: PL 15-0023 KS 2016/115 SBN 2019/95
Detaljplan för
del av Ängelholm 3:139

Svenstorp
Hjärnarp

Vejbystrand
Magnarp
Barkåkra

Munka Ljungby

Ängelholm
Höja

Strövelstorp

PLANOMRÅDE

Karta över planområdet samt dess läge i Ängelholms kommun

2

Dnr: PL 15-0023 KS 2016/115 SBN 2019/95
Detaljplan för
del av Ängelholm 3:139

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
DETALJPLANEPROCESSEN4
OM DETALJPLAN 

4

HANDLINGAR5
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

5

PLANDATA6
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

6

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

9

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

14

KONSEKVENSER44
PLANENS GENOMFÖRANDE 

46

TEKNISKA FRÅGOR

47

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

48

3

ANTAGANDE

Dnr: PL 15-0023 KS 2016/115 SBN 2019/95
Detaljplan för
del av Ängelholm 3:139

DETALJPLANEPROCESSEN

OM DETALJPLAN

Planprocessen startar när exempelvis
kommunen själv, en byggherre, exploatörer
eller enskilda personer inkommer med
en begäran om att få göra eller ändra en
detaljplan. Kommunstyrelsen ger uppdrag
till planenheten att ta fram ett förslag till
detaljplan.

En detaljplan styr hur mark- och
vattenområden får användas inom ett visst
område, exempelvis till ändamålen bostäder,
handel eller kontor. Det går även att reglera
utformning såsom husstorlek, byggnadshöjd
och vilket avstånd huset skall ha till
fastighetsgräns.

Efter att ett planförslag tagits fram hålls
samråd med bland annat länsstyrelsen,
myndigheter, föreningar och enskilda som
har ett väsentligt intresse avseende aktuell
planläggning. Samrådets syfte är att förbättra
beslutsunderlaget genom att samla in
kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt
ärende. Inkomna synpunkter sammanställs
och bemöts i en samrådsredogörelse.

En detaljplan består av en plankarta som är
juridiskt bindande samt en planbeskrivning
som inte har någon egen rättsverkan.
Det är plankartan som reglerar själva
markanvändningen och bebyggelsen.

Efter att planförslaget reviderats
utifrån samrådet så hålls en granskning.
Granskningen innebär att kommunen ger
möjlighet för bland annat myndigheter
och sakägare att lämna synpunkter på ett
slutgiltigt planförslag. Efter granskningstidens
slut sammanställs eventuella synpunkter i ett
granskningsutlåtande.

För att underlätta förståelsen för
planförslaget och dess innebörd finns
denna planbeskrivning. Den redovisar bland
annat syfte, förutsättningar, eventuella
konsekvenser samt hur planen ska
genomföras.

Tidplanen för detaljplanearbetet kan
variera kraftigt i längd beroende på
händelseutvecklingen i ärendet. Bland annat
så kan utredningar, samrådsprocess och
överklaganden förlänga tidplanen. Denna
detaljplan handläggs med utökat förfarande,
se illustration nedan.

Planprocessen för utökat förfarande. Blå markering visar var i processen detaljplanen är just nu.
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HANDLINGAR

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Planhandlingarna består av följande:
• denna planbeskrivning med illustrationer
• detaljplanekarta med planbestämmelser,
skala 1:500 (A1)
• miljökonsekvensbeskrivning
• fastighetsförteckning (ej bilagd)
• samrådsredogörelse
• granskningsutlåtande

Planförslagets syfte är att pröva möjligheten
att uppföra en byggnad för hotell- och
konferensändamål inom befintligt
sjukhusområde. Byggnaden ska vara ett
landmärke med hög arkitektonisk kvalitet.
Vidare syftar planen till att utgå ifrån
platsens speciella förutsättningar och den
nära kopplingen till årummet. Byggnadens
funktion är ett vanligt hotell men som även
fungerar som en del av vården i Ängelholm.
I anslutning till hotellbyggnaden, badhuset
och Tullportsbron bidrar detaljplanen till
att stärka förlängningen av stadskärnan
och det stadsmässiga centrumstråket.
Åpromenaden säkerställs i planen och ska
även fortsättningsvis vara tillgängligt för
allmänheten. Planen utgår även från att i
möjligaste mån bevara befintlig grönska och
skapa en ökad tillgänglighet. Under marknivå
planeras ett garage.

Planeringsunderlag (ej bilagt):
• Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun,
Ängelholms kommun, 2015-09-21
• Detaljerad översvämningskartering längs Rönne
å - uppdatering, SMHI 2016-08-23
• Parallella uppdrag, ÅWL och FOJAB 201706-12
• Markteknisk undersökningsrapport, Sigma
Civil 2017-07-12
• Planeringsunderlag Geoteknik, Sigma Civil
2017-07-12
• Trafikutredning till Hälsohotellet, Sweco
2017-09-18
• Kulturmiljöutredning, WSP 2017-10-04
• Flyghinderanalys, LFV 2018-01-19
• Erosionsutredning av Rönne å, Norconsult
2013-06-28
• Vindkomfortutredning, SMHI 2018-04-20
• Synlighetsanalys, WSP 2018-05-29
• Fördjupad landskapsbildsstudie, WSP 201810-24
• Trädinventering/Skydd av träd inför byggnation,
Helgessons Trädtjänst 2018-09-06
• PM Geoteknik, Sigma Civil 2019-03-25
• PM Beräkning, Sigma Civil 2019-03-27,
reviderad 2019-05-28 samt 2020-03-04
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning,
Sigma Civil 2019-03-01
• Hydrodynamisk bedömning Rönne å, Sweco
2020-02-19

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och
bygglagen (PBL SFS 2010:900) i dess
lydelse efter 1 januari 2015 med utökat
planförfarande. Planen förväntas kunna antas
av Kommunfullmäktige tredje kvartalet 2020.

ANTAGANDE
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Detaljplanen har utformats enligt Boverkets
allmänna råd om planbestämmelser för
detaljplan (BFS 2014:5).
BAKGRUND
2015-12-16
Ansökan om planbesked inkommer till
Ängelholms kommun.
2016-02-24
Positivt planbesked, KS § 67.
Kommunstyrelsen meddelar ett positivt
planbesked och uppdrar åt huvuduppdrag
Samhälle att pröva planläggning enligt
ansökan.
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ANTAGANDE

2017-11-29
Beslut om samråd, KS § 396.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna
det upprättade planförslaget för samråd.
Kommunstyrelsen beslutar även att
detaljplanens genomförande bedöms
medföra sådan betydande miljöpåverkan som
åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller
Miljöbalken 6 kap 11§, och att godkänna den
upprättade miljökonsekvensbeskrivningen
för samråd, samt att uppdra åt
kommundirektören att ta fram förslag på
hur tillgänglighet till åpromenaden ska
kunna lösas. Uppdraget ska återrapporteras
i samband med att ärendet kommer upp för
granskning.
2019-04-09
Beslut om granskning, SBNAU §
28. Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott beslutar att godkänna det
upprättade förslaget, samt den upprättade
miljökonsekvensbeskrivningen, för
granskning.

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdet och Ängelholms sjukhusområde
är beläget i stadsdelen centrum. I och med att
den nya Tullportsbron byggts, med koppling
till Storgatan, så har sjukhusområdet blivit
ett av de mest centrala lägena i Ängelholm.
Planområdets läge framgår av översiktskartan
på sidan 2.
Planområdet omfattar del av fastigheten
Ängelholm 3:139 och del av Ängelholm
3:122. Det avgränsas av Rönne å i norr, Södra
vägen i öst, befintligt sjukhusområde i söder
och det nya badhuset i väst. Planområdets
areal är cirka 7740 kvadratmeter stort.
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Ängelholm 3:139 ägs av
Hälsostaden Ängelholm AB. Fastigheten
Ängelholm 3:122 ägs av Ängelholms
kommun.

Flygbild över de centrala delarna av Ängelholm, Rönne å och planområdet
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Detaljplanens genomförande bedöms
medföra sådan betydande miljöpåverkan
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap
34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. Samråd
enligt miljöbalken 6 kap. 13 § har genomförts
2016-09-01 med Länsstyrelsen angående
avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). MKB:n har begränsats till att
fokusera på följande frågor där en betydande
miljöpåverkan inte kunnat uteslutas:
• Luft och klimat
• Stads- och landskapsbild
• Kulturmiljö
• Geoteknik
• Översvämning
SAMMANFATTNING AV
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) finns
tillgänglig i sin helhet som en planhandling till
ärendet.
Den samlade bedömningen i MKB:n är att
konsekvenserna för kulturmiljö, tillsammans
med stads- och landskapsbild, medför
en betydande miljöpåverkan. Åtgärder
för att mildra konsekvenserna bör vidtas
och detta är något som har vägts in i
planförslaget. Ställningstaganden har gjorts
i planbeskrivningen utifrån vad MKB:n har
kommit fram till. Detta redovisas i avsnittet
”Ställningstagande och uppföljning av
miljökonsekvensbeskrivning”.

STADS- OCH LANDSKAPSBILD

MKB:s slutsats är att oavsett om byggnaden
blir 50 meter eller 100 meter hög så kommer
den stå i stor kontrast till den omgivande
stadsmiljön. En sådan byggnad bedöms
medföra stora konsekvenser för stads- och
landskapsbilden från vissa platser i staden.
Detta då karaktären i centrum präglas av
småskalig äldre bebyggelse. Sjukhusområdet
har dock bebyggelse som delvis är i en
större skala. Konsekvensen för stadsbilden
är negativ om målet är att Ängelholms
centrum fortsatt ska upplevas som den lilla,
nära orten och om det gröna stråket längs
med ån ska upplevas som ett sammanhållet
naturstråk. Det tydliga landmärke som
planförslaget medger kan å andra sidan
upplevas som positivt för stadsbilden, om
önskan är att vidareutveckla orten mot en
mer modern karaktär. Om förändringarna
upplevs som positiva eller negativa beror på
hur åtgärderna genomförs. Upplevelsen av
förändringen är också i viss mån subjektiv
och beroende på hur betraktaren anser att
Ängelholm ska utvecklas: om Ängelholms
befintliga småskaliga karaktär bör förstärkas
eller om det är positivt att skapa ett nytt högt
betydelsebärande landmärke för Ängelholm.

ANTAGANDE

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

KULTURMILJÖ

MKB:s slutsats är att årummet och dess
grönstruktur riskerar att påverkas negativt
genom att vissa träd och vegetation måste
lämna plats för ny bebyggelse. Upplevelsen

Sektionen visar en höjdjämförelse mellan olika byggnader i Ängelholm (Angela ännu ej byggd). Bilden var ett
beslutsunderlag i kommunstyrelsens positiva planbesked. Observera att alla byggnader ligger på samma marknivå.
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av det gröna årummet riskerar att påverkas
negativt då platsens karaktär förändras till att
bli en mötesplats med andra kvaliteter.

ANTAGANDE

Portvaktsbyggnaden som ligger inom
planområdet, bedöms påverka kulturmiljön
negativt ifall den rivs. Detta på grund
av en reducerad möjlighet att förstå
sjukhusområdets historiska utveckling.
En hög byggnad i jämförelse med befintlig
bebyggelse i staden påverkar kulturmiljön
visuellt. I stora delar av stadskärnan kommer
byggnaden inte att vara synlig men i några
gaturum kommer den att vara påtaglig.
Genom att placera byggnaden utanför
åslingan ansluter detta till den tradition med
storskaliga projekt som genomförts här
sedan 1800-talet fram till idag. Om påverkan
blir stor, måttlig eller låg avgörs främst av
hur hög och bred den nya byggnaden blir. I
andra hand av dess gestaltning. De negativa
konsekvenserna kan delvis mildras genom
anpassning av utformningen av den nya
byggnadens högdel.
STÄLLNINGSTAGANDE
OCH UPPFÖLJNING AV
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Planens syfte och intention är att skapa ett
landmärke i form av en hög byggnad med
hög arkitektonisk kvalitet. Att placera ett högt
hus i anslutning till sjukhusområdet markerar
en ny, mer modern, inriktning för staden
samt tydliggör en förlängning av stadskärnan.
Byggnaden blir solitär i förhållande till övrig
bebyggelse men kommer samtidigt på ett
tydligt sätt markera Ängelholms centrum
- det blir ett landmärke att förhålla sig till
både på kort och långt avstånd. Byggnaden
kommer att bli synlig från omkringliggande
landskap och signalera Ängelholms tätort.
Den kommer även att bidra till en ökad
orienterbarhet i själva staden, väl synlig från
exempelvis stationsområdet.
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Hotellets tänkta ”hälsoprofil” är unik
och bidrar tillsammans med byggnadens
tydliga exponering till ett starkt signalvärde.
Ängelholm arbetar sedan tidigare för att
bli en hälsostad, i enlighet med visionen i
”kraftsamling Ängelholm”. Denna inriktning
kan förstärkas ytterligare genom planerad
exploatering.
För att mildra påverkan på stads- och
landskapsbilden och kulturmiljön så har
planförslaget bland annat fokuserat på
byggnadens utformning och fasaduttryck.
Detaljplanen reglerar exempelvis att
byggnaden ska vara ljus, men inte vit, då en
mörk eller helt vit byggnad avtecknar sig
tydligare mot omgivningen. För att undvika
en brokig och orolig byggnad tillåts inga
utskjutande delar eller synliga tekniska
installationer. Det har även varit viktigt
att högdelen ska ha en smal silhuett, då en
smalare byggnad inte uppfattas som lika
påtaglig. Ett annat syfte med en smal byggnad
är att lämna ett litet fotavtryck. Ett litet
fotavtryck skapar större möjlighet att kunna
bevara den vegetation som finns längs med
slänten. Detta till skillnad från nollalternativet
som tillåter att en stor del av släntsträckan
kan exploateras i 4-6 våningar.
För att bevara befintliga träd längs med
Rönne å i så stor utsträckning som möjligt
skyddas flertalet träd i detaljplanen genom
krav på marklov för trädfällning.
Det är även skillnad på upplevelsen av
byggnaden på långt och nära håll. På nära
håll spelar höjden inte lika stor roll, utan
fokus ligger mer på gestaltningen av miljön
kring byggnaden och gaturummet. För att
undvika att området kring åpromenaden
ska upplevas som privat så har vissa
åtgärder vidtagits. Offentliga ytor som kan
användas för exempelvis restaurang och
uteservering möjliggörs, vilket kan skapa en
mer välkomnande miljö för allmänheten.
Detaljplanen reglerar även att byggnadens
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Portvaktsbyggnaden är prövad i gällande
detaljplan där den inte bedöms vara en
särskilt skyddsvärd byggnad, bland annat
på grund av sitt dåliga skick. Baserat på
detta har byggnaden inte reglerats med
några skyddsbestämmelser i planförslaget.
Bevarandet av byggnaden försvåras även av
att marken kan behövas för att kunna angöra
förelsagen byggnad på ett lämpligt sätt. Den
före detta lasarettparken har få lämningar
kvar och bedöms därför inte inneha
något betydande värde. Grönstrukturen
vid ån är av stor vikt för kulturmiljön.
Planförslaget utgår från att åpromenaden
och den parkliknande grönstrukturen till
stor del ska behållas. Detaljplanen reglerar
att släntens topografi inte får ändras,
utöver för ramp till underjordiskt garage
och tillgänglighetsåtgärder. Stor del av
befintliga karaktärsdrag som pekas ut i
kulturmiljöanalysen påverkas inte avsevärt
av planförslaget och kommer att kunna
kvarstå. Exempel på detta är den grusade
åpromenaden längs Rönne å, platsens
gröna karaktär med uppväxta träd utmed
åpromenaden, Carl XV:s bro med sitt
historiskt viktiga läge vid södra infartsvägen
till Ängelholm, nivåskillnaden i slänten som
bidrar till att skapa upplevelsen av att platsen
är avskild och fridfull.
En hög byggnad påverkar omgivingen, men
genom regleringar i detaljplanen bedöms de
negativa effekterna ha minskats.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I gällande översiktsplan för Ängelholms
kommun, ÖP 2035, är planområdet i markoch vattenanvändningskartan utpekat som
pågående markanvändning ”bostäder”. I den
interaktiva kartan anges hela sjukhusområdet
som befintlig bebyggelse. Rönne å är
markerat som ett ”grönt stråk”, vilket innebär
att det är ett sammanhängande åstråk som
har stor betydelse för såväl djur- och växtlivet
som för människan. Kopplat till själva
sjukhusområdet beskrivs att det finns en
stor potential för kommande etablering av
kunskapsintensiva företag.
Planförslaget innebär nybyggnation på en
central fastighet i anslutning till befintlig
bebyggelse och infrastruktur. Detta innebär
ett effektivt markutnyttjande vilket bedöms
följa intentionerna i gällande översiktsplan.
I översiktsplanen redovisas även ett antal
ställningstaganden där aktuell detaljplan berör
följande punkter:
•
•
•
•
•

•
•

ANTAGANDE

lågdel i huvudsak ska vara genomsiktlig.
Syftet med detta är att förstärka platsen
som offentligt rum och minska risken för
att åpromenaden och stråket mellan Södra
vägen och Tullportsbron upplevs som privat.
Transparensen kan stärka trygghetskänslan
samt det visuella sambandet mellan Södra
vägen och badhuset på ett positivt sätt.
Detaljplanen har även reglerat byggnadens
utformning (x2-område) för att skapa en
tydlig siktlinje och orienterbarhet i stråket
mellan Södra vägen och Tullportsbron.

Att planera för ny bebyggelse i
kollektivtrafik- och stationsnära lägen
Främja en blandad bebyggelsestruktur i
centralorten och i större tätorter
Verka för god folkhälsa
Ge kommuninvånarna god
samhällsservice
Stärka attraktiviteten i Ängelholms
kommun genom att utrymme för
utveckling ges i form av t ex spektakulära
byggnader
Beakta landskapsbilden vid planering av
ny bebyggelse
Främja stadslivet i Ängelholms centralort

Särskilt kopplat till ställningstaganden
under rubriken ”En attraktiv livsmiljö - En
god gestaltning” beskrivs hur kommunen
ser på tätortens utveckling, ny bebyggelse,
arkitektonisk kvalitet och stadens identitet:

9

Dnr: PL 15-0023 KS 2016/115 SBN 2019/95
Detaljplan för
del av Ängelholm 3:139

ANTAGANDE

”Spår av stadens historia skapar bilder
över hur samhället var uppbyggt tidigare.
Men det är viktigt att det också finns
utrymme för förnyelse och nytänkande.
Det som tillförs ska dock ske i samklang
till platsens kulturhistoria. Ny bebyggelse
ska passa in både funktionellt och estetiskt
i sitt sammanhang, ett samspel mellan
gammalt och nytt ska ske. En blandning av
olika tidsåldrar skapar en spännande och
mångfacetterad miljö. Kontraster i skala och
uttryck kan bidra till detta. Arkitekturen,
framförall i centralorten, ska präglas av hög
kvalitet och spegla både samtiden och den
historiska bebyggelsen.
I centralorten och i det offentliga rummet
har stadsbildsaspekterna särskilt stor vikt.
Stadsmiljön ska ha en hög arkitektonisk
kvalitet. Nyskapande arkitektur ska tillåtas.
En spektakulär byggnad kan bidra till att
förändra och förstärka stadens identitet.
Upplevelserikedom, variation och mångfald
bör känneteckna gestaltningen.”
Planförslaget bedöms, med hänsyn till
ovanstående ställningstaganden, följa
intentionerna i gällande översiktsplan
utifrån många aspekter. Däremot avviker
planförslaget i vissa avseenden. Detta gäller
i huvudsak omständigheten att planområdet
i mark- och vattenanvändningskartan är
utpekat som pågående markanvändning
”bostäder”, vilket inte är förenligt med
planförslagets syfte.
Lokalisering
Då planförslaget i vissa avseenden inte har
stöd i översiktsplanen redovisas nedan varför
vald lokalisering är den bäst lämpade för
föreslagen byggnad.
Hälsostaden AB har utrett förutsättningar
för att lokalisera ett hälsohotell inom
sjukhusområdet. Vid utredning gällande
lokalisering har kulverttillgång, tillgänglighet,
minimala störningar, centrumnära läge
10

samt attraktivitet varit centrala för placering
av ett hälsohotell. Även närheten till åns
rekreativa miljö och unika karaktär har
vägts in. Utredningen visar att endast den
valda platsen (1) har uppfyllt de önskemål
som funnits. Placeringen har även betydelse
avseende närheten till Tullportsbron som
skapar en förlängning av Storgatan vilket
gör att sjukhusområdet har blivit ett centralt
läge i Ängelholm. Detta innebär att det även
finns en närhet till handel och service. Det
föreslagna hotellet blir en målpunkt som
kan förstärka stråket och stadslivet. Andra
fördelar med valda placering beskrivs nedan.
•

•

•

•

Hotellet utrustas inte med några egna
faciliteter för träning och bad. För att
kunna samutnyttja faciliteter är det viktigt
med närheten till badhuset.
Grönska i direkt närhet till vårdlokaler
har en positiv hälsoeffekt och
påskyndar tillfrisknandet. Hälsohotellet
tillgängliggör å-rummet på nya sätt vilket
bidrar till kommunens mål att öppna upp
och tillgängliggöra å-rummet.
Effektiv vård förutsätter
sammanhängande, sömlösa vårdmiljöer.
Hotellet kan erbjuda tillfällig, attraktiv
boendeform för långväga patienter
och anhöriga samt utgöra en alternativ
vårdform till den slutna vården där
patientens integritet och medinflytande
tillmötesgås.
Södra vägen har en central funktion
för kollektivtrafiken, cyklister och
gående och den angörande biltrafiken.
Tillgängligheten är avgörande för
attraktivitet och utveckling.

En faktor som spelar in är avståndet till
järnvägen, vilket försvårar en placering på
vissa alternativa platser inom sjukhusområdet
(2, 3 och 4). Järnvägen kan i vissa fall ligga
för nära för att få uppföra bebyggelse.
Hälsohotellet har även en tydlig hälsoprofil
och vill därför undvika påvarkan av buller
och vibrationer som järnvägen medför.
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En del platser (2, 3 och 5) saknar även en
direkt koppling till rekreativ miljö som är en
del av byggnadens hälsoprofil och önskvärd
för att få en positiv hälsoeffekt.
En av platserna (4) utgörs av en park som är
utpekad som klass 1 i Ängelholms kommuns
bevaringsprogram. Parken utgör ett värde för
sjukhusområdet i stort. Här finns inte heller

någon möjlig kulvertförbindelse och området
ligger nära järnvägen.
Logistiken kring sjukhuset är viktig, att det
finns angöring och möjlighet till parkering
i anslutning till akutmottagning och annan
vårdverksamhet. Att ianspråkta vissa
områden som nyttjas i detta syfte (2 och
3) anses inte vara ett lämpligt alternativ för
placering av ett hälsohotell.
Sammanfattningsvis är det endast den valda
platsen (1) som uppfyller de kriterier som
anses vara viktiga för detaljplanens syfte.
DETALJPLANER
Aktuellt område omfattar delar av detaljplan
DP 1087, B 81, B 40 samt B 231.
DP 1087
Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl.

ANTAGANDE

En placering på Södra sjukhusområdet
(5) är inte önskvärt avseende avståndet
till sjukhusområdet. Avskildhet från
sjukhusområdet innebär att fördelarna
som en nära koppling medför, exempelvis
kulverttillgång, samutnyttjande av
faciliteter och en sammanhängande
effektiv vårdmiljö, går förlorade. Platsen
saknar även den tillgänglighet med goda
kollektivtrafikmöjligheter och centralt läge
som eftersträvas för att skapa attraktivtet.

Kartan visar vilka alternativa lokaliseringar som har övervägts inom sjukhusområdet.
11
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vann laga kraft 2015-07-17. Inom
aktuellt planområde reglerar planen
användningarna hälsovård, sjukhusvård,
äldrevård samt vårdanknuten forskning och
centrumändamål. Högst 45 % av tillåten
byggnadsarea får ha 4-6 våningar. Största
byggnadsarea regleras till 45 % för en större
del av sjukhusområdet. Prickmark och att
träd inte får fällas finns i slänten ner mot
åpromenaden. Planens genomförandetid är
fem år från den dag planen vann laga kraft
och är därmed gällande fram till 2020-07-17.

ANTAGANDE

NATURVÅRD

Ändring och utvidgning av stadsplan för
lasarettsområdet, upprättades år 1949. Inom
aktuellt planområde reglerar planen allmän
plats gata för Södra vägen samt park- och
plantering för åpromenaden. Planens
genomförandetid har gått ut.

Rönne å berörs av riksintresse för naturvård
(Rönne ås dalgång, Ageröds mosse) enligt 3
kap. 6 § Miljöbalken. Det värdeomdöme som
beskrivs angående riksintresset och kan anses
vara aktuellt för planområdet är: ”Rönne å
har limnologiska värden av skilda slag i olika
delar beroende på att den övre delen av ån
är snabbflytande medan den nedre delen är
en långsamflytande slättå. Havsöring och
lax vandrar upp i vattendragen och dess
biflöden”.

B 40
Stadsplanebestämmelser för del av
Ängelholms stad, upprättades år 1937.
Inom aktuellt planområde reglerar planen
vattenområde som ”icke får utfyllas eller
överbyggas”. Planens genomförandetid har
gått ut.

Planförslaget bedöms inte utgöra någon
påtaglig skada på riksintresset då marken
närmast ån och åpromenaden planläggs som
allmän plats och kan därmed inte exploateras.
Förslagna byggnader hamnar en bit in från
åkanten och kommer därmed inte påverka
riksintresset negativt.

B 231
Detaljplan för kv. Vakteln m.m, upprättades
år 1979. Inom aktuellt planområde reglerar
planen vattenområde med (mindre) bryggor
båthus och dyl. Planens genomförandetid har
gått ut.

FRILUFTSLIV

B 81

Gällande detaljplaner. Aktuellt planområde är
markerat med svart streckad linje.
12

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP
MILJÖBALKEN
Översiktlig avvägning mot 3 (hushållning
med mark och vatten), 4 (riksintressen)
och 5 (miljökvalitetsnormer, MKN) kap
Miljöbalken är gjord i Ängelholms kommuns
översiktsplan, ÖP 2035.

Rönne å berörs av riksintresse för friluftsliv
(Rönne å) enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken.
De huvudkriterier som nämns angående
riksintresset är ”område med särskilt goda
förutsättningar för berikande upplevelser i
natur och kulturmiljöer” samt ”område med
särskilt goda förutsättningar för vattenknutna
friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser”.
Hela Rönne å ingår i riksintresse för
friluftsliv, enligt 3 kap miljöbalken, där vissa
delar är bebyggda och andra delar brukas
som exempelvis jordbruksmark. Ytterligare
en byggnad i stadsmiljö, en naturlig
bebyggelseutveckling, bedöms inte påverka
nuvarande tillstånd. Planförslaget behåller
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ÄNGELHOLMS FLYGPLATS

Planområdet ingår i samrådsområde
hinderfria ytor för flygplatsen, inom
riksintresse för flyget. Inom planområdet
paneras bebyggelsen bli högre än +63,2
meter över havet vilket är lägsta nivån för
krav på hinderfria ytor.
Flyghinderanalys
En flyghinderanalys (LFV 2018-01-19) har
tagits fram baserat på en byggnad med en
totalhöjd om +100 meter. I den konstateras
det att LFV som sakägare av CNS-utrustning
(radar) inte har något att invända mot
planerad etablering.
Analysen visar att byggnadsverket
hamnar inom ett luftrums sidogränser i
vissa områden. Planförslaget har ingen
höjdmässig påverkan på flygplatsens
hinderbegränsade ytor. Vad gäller civila inoch utflygningsprocedurer så hamnar hindret
(byggnadsverket) i vissa fall inom ytans
sidogränser. Det är dock endast i ett fall som
detta bedöms ha en påverkan höjdmässigt.
Detta är inom Circlingytan SW RWY för
CAT C för Ängelholms flygplats. Berörda
flygplatser har fått ta del av underlaget och
det är upp till berörd flygplats att bedöma
eventuell påverkan.
I ett yttrande gällande flyghinderanalysen
konstaterar Ängelholms flygplats att höjden
på föreslagen byggnad inom aktuellt område
innebär att circling minima påverkas, vilket
medför att flygplatsen måste vidta vissa
åtgärder. Ängelholms flygplats framhåller att
kostnaderna för eventuella åtgärder inte ska
belastas Ängelholms Flygplats AB. Utöver
detta har flygplatsen ingen annan erinran.

Säkerställande av att åtgärder tillgodoses
sker i bygglovsskedet, där byggherren måste
redovisa att de har tagit hänsyn till de krav
som ställs från remissinstasen.
TOTALFÖRSVARET

Planområdet ingår i influensområde för
väderradar, vilket ingår i riksintresse för
totalförsvaret. Inom detta område anses
objekt högre än 20 meter få en inverkan
på gällande riksintressen. Då byggnaden
föreslås bli högre än denna gräns har
Försvarsmakten fått möjlighet att yttra
sig under planprocessen. Under samrådet
hade Försvarsmaken ingen erinran på
planförslaget.
En flyghinderanmälan ska skickas till
Försvarsmakten innan byggnation påbörjas.
STRANDSKYDD
Enligt miljöbalkens 7 kap 13§ gäller det
generella strandskyddet 100 meter från
strandlinjen vid havet, insjöar och vattendrag.
I Skåne har Länsstyrelsen och kommunerna
tillsammans reviderat länets strandskyddade
områden. Syftet med strandskyddet
är att trygga allmänhetens tillgång till
strandområden och att bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten.

ANTAGANDE

gång- och cykelstråket längs åpromenaden.
Tillgängligheten till årummet bedöms öka
genom att planen reglerar att entré till
hotellet ska finnas mot åstråket. Planförslaget
bedöms inte utgöra någon påtaglig skada på
riksintresset.

Upphävande av strandskydd
Hela det aktuella planområdet omfattas
av strandskydd som återinträder i och
med upprättandet av en ny detaljplan. I en
detaljplan får kommunen enligt 4 kap. 17 §
PBL upphäva strandskydd för ett område,
om det finns särskilda skäl för det och om
intresset av att ta området i anspråk på det
sätt som avses med planen väger tyngre än
strandskyddsintresset.
Strandskyddet föreslås upphävas för
kvartersmark och allmän plats gata vilket görs
genom en administrativ planbestämmelse på
plankartan. Upphävandet träder i kraft då
detaljplanen vinner laga kraft. Det särskilda
13
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skäl som åberopas i detta upphävande är nr
1, ”området har redan tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften”.
• Det område där strandskyddet upphävs
är redan ianspråktaget. En stor del av
kvartersmarken har nyligen används som
parkeringsyta/arbetsplats för intilliggande
nybyggnation. Historiskt har platsen varit
bebyggd. Strandskyddet syfte är inget
som påverkas negativt av ett upphävande.
• Tillgängligheten till Rönne å säkerställs
och garanteras genom att åpromenaden
planläggs som allmän plats PARK.
Strandskyddet kvarstår på denna del.
Säkerställande av fri passage sker på
denna mark. Planen uppfyller den del
av strandskyddet som syftar till att
göra mark längs Rönne å tillgänglig för
allmänheten.
• Planförslaget bedöms inte försämra
förutsättningarna för flora och fauna
i området. Större träd skyddas i
detaljplanen genom bestämmelser om
marklov.
• Intresset av att ta området i anspråk enligt
planförslaget bedöms väga tyngre än
strandskyddsintresset.
FÖRESKRIFTER
Den 1 november 2010 trädde
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om markering av föremål som kan utgöra
en fara för luftfarten (TSFS 2010:155) i kraft.
Dessa föreskrifter ska tillämpas vid markering
av föremål som har en höjd av 45 meter eller
högre över mark- eller vattenytan och som
är belägna utanför en flygplats fastställda
hinderbegränsande ytor.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
FÖRÄNDRINGAR
BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET
Byggnaden som planförslaget medger,
”Hälsohotellet”, är tänkt att fungera som
ett vanligt hotell som är tillgängligt för
14

allmänheten. Utöver detta ska det fungera
som ett nav inom sjukhusområdet där
patienter och anhöriga tillfälligt kan bo under
sin vistelse på sjukhuset.
Hälsohotellet kan erbjuda patienter med ett
lägre vårdbehov, men med behov av närhet
till vård och behandling, en attraktiv och
lättillgänglig vistelse. Detta frigör vårdplatser
på sjukhuset för de patientkategorier
som inte behöver den avancerade och
kostnadskrävande vård som den slutna
sjukvården erbjuder.
Byggnaden avses användas för hotellrum,
vårdanpassade rum och miljöer av icke
varaktig karaktär, konferenslokaler,
restaurang, skybar, terrass, café, uteservering,
torg, garage och kopplingar till exempelvis
det nya badhuset. Totalt beräknas cirka 150200 rum och lägenheter kunna rymmas i
hotelldelen (högdelen).
PARALLELLA UPPDRAG OCH
ETABLERINGSSTUDIE

Detaljplanen har föregåtts av ett parallellt
uppdrag samt en etableringsstudie.
Etableringsstudien har genomförts för att
undersöka hotellets behov och bedöma dess
förutsättningar i Ängelholm. Det parallella
uppdraget har haft för avsikt att få fram bra
idéer om hur byggnaden samt omgivningen
kan gestaltas utifrån den yta som krävs.
Uppdraget resulterade i två förslag på hur
byggnaden kan se ut. Det finns ett flertal
gemensamma nämnare i de båda förslagen
vilket har arbetats in i detta planförslag.
De illustrationer som visas i denna
planbeskrivning är exempel på hur
byggnaden kan utformas. I bygglovsskedet
slås det slutgiltiga utseendet fast, utifrån
planbestämmelserna på plankartan.
FÖRKLARING AV PLANBESTÄMMELSER
För att underlätta förståelsen för
planförslaget listas nedan en sammanfattande
beskrivning av vad som avses med

användnings- och egenskapsbestämmelserna
och hur de ska tolkas. För en mer utförlig
juridisk redovisning hänvisas till Boverkets
hemsida om planbestämmelser för detaljplan.

friväxande natur. I användningen ingår även
mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar
och andra komplement för naturområdets
användning.

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

C1 och C2: Centrum
Användningen centrum inrymmer en
kombination av olika verksamheter som
handel, service, samlingslokaler och andra
verksamheter som bör ligga centralt eller
vara lätta att nå. I centrum ingår en rad
olika verksamheter. I detta planförslag har
däremot användningar för religiösa ändamål,
föreningslokaler och vuxenutbildning
uteslutits då det inte bedömts vara förenligt
med planens syfte. C2 är samma bestämmelse
som C1 fast kopplat till högdelen.
Skillnaden är att användningen begränsas
i höjdled till högsta totalhöjd +17,5 meter,
vilket är likvärdigt med lågdelen. Detta
skapar en flexibilitet i att kunna förskjuta
byggnadsdelarna i förhållande till varandra.

GATA
Användningen gata används för att reglera
gator avsedda främst för trafik inom en tätort
eller för trafik som har sitt mål vid gatan.
PARK
Användingen park används för att reglera
grönområden som helt eller till viss del är
anlagda och kräver skötsel. Parkanvändningen
förutsätter skötsel av området enligt ortens
sed. En park är inte avsedd för bebyggelse,
men komplement som behövs för platsens
skötsel och bruk ingår i användningen.
NATUR
Användningen natur används för att reglera
till exempel grön- och skogsområden.
Användningen natur innefattar alla typer av
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Illustrationen visar hotellets läge i förhållande till Storgatans förlängning. Illustration: ÅWL
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O: Tillfällig vistelse
Användningen tillfällig vistelse används
för områden med alla typer av tillfällig
övernattning samt konferenslokaler. I
användningen ingår sådan verksamhet som
kompletterar den tillfälliga vistelsen, som
till exempel parkering, kontor, butiker,
restaurang, spa, gym och lekplats. Även
de personalutrymmen som behövs ingår.
Tillfällig vistelse har som syfte att tillgodose
vistelse eller boende som inte är av varaktig
karaktär.
O2: Konferenslokaler
Kopplat till lågdelen av de föreslagna
byggnaderna har användningen för
konferenslokaler preciserats. Även
restaurang är inkluderat i använding O2.
Preciseringen syftar till att koncentrera den
huvudsakliga användningen för tillfällig
vistelse till högdelen. Endast det som anges i
bestämmelsen är tillåtet.
D1: Sjukhusvård
Sjukhusvård är en precisering av
användningsslaget vård, som innefattar
områden för vårdverksamhet för människor.
Sjukhusvård har tillfällig karaktär och
motsvarar tillfällig vistelse för människor med
vårdbehov. Genom att tillåta lättare former av
vård och hälsovård möjliggörs vårdanpassade
hotellrum och miljöer, vilket är förenligt med
planens syfte med hotell som samtidigt kan
fungerar som en del av vården i Ängelholm.
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning
I planförslaget regleras en lägsta
byggnadshöjd, +75 meter över angivet
nollpan, samt en högsta totalhöjd, +100
meter över angivet nollplan, kopplat till
högdelen. Den högsta höjden är reglerad
utifrån vilken byggnadsarea som behövs
för att hotellets verksamhet ska fungera.
I planförslaget har högdelens bredd
studerats avseende påverkan på stads- och
landskapsbild. En bedömning har gjorts att
16

en smalare byggnad skapar en välgörande
karaktäristisk form samt ett spänstigt intryck
i förhållande till höjden. Resultatet är en
smalare byggrätt och därmed en högre höjd.
Ett av planförslagets syften är att skapa
ett landmärke och därför regleras lägsta
byggnadshöjd till +75 meter över nollplanet.
Lågdelen är uppdelad i två delar. Den
högsta delen regleras med en totalhöjd
på +17,5 meter över nollplanet. Höjden
är bestämd utifrån att byggnadsdelen ska
förhålla sig och ansluta till befintliga höjder
på de omkringliggande allmänna ytorna i
sjukhusområdet. Den lägre delen av lågdelen
har en totalhöjd på +11,5 meter över
nollplan. Denna del är tänkt att fungera som
en ”förlängning” av den allmänna ytan och
kan förslagsvis användas som en terrass i
samma nivå.
Nollplanet är +0,0 meter i höjdsystemet
RH200. RH2000 är Sveriges nationella
höjdsystem vars nollpunkt definieras av
Normaal Amsterdams Peil (NAP). Detta är
en punkt i Amsterdam som även används
som nollpunkt i andra europeiska länder.
Något förenklat kan man säga att NAP
utgår från havsnivån. Det är därför svårt att
definiera nollpunkten ute i den fysiska miljön.
Som exempel ligger gångstigen utmed ån
på cirka +1,5 meter över nollplanet, medan
gångvägen mellan Tullportsbron och Södra
vägen ligger på en höjd om cirka +11 meter
över nollplanet.
Prickmark begränsar var byggnader får
uppföras. I planförslaget används detta
främst för att skydda slänten med värdefull
naturmark ner mot åpromenaden, kopplingen
mellan Södra vägen och badhuset, samt
för att säkerställa en lämplig placering i
förhållande till allmän plats och värdefulla
siktlinjer.
Korsmark tillåter att marken endast får förses
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Sektionen visar samspelet mellan högdel och lågdel.
Illustration ÅWL
med kompletterande bebyggelse om
maximalt 170 kvadratmeter och med en
nockhöjd om maximalt 4,5 meter från
angivet nollplan. Garage ovan mark är inte
tillåtet på korsmark. Med kompletterande
bebyggelse avses en fristående byggnad som
är ett tillägg till huvudbyggnaden, i detta
fall hotellverksamheten. I planförslaget är
detta placerat en bit in på fastigheten för att
säkerställa att kompletterande bebyggelse
inte hamnar i slänten eller i stråket mellan
Södra vägen och badhuset. Även den så
kallade portvaktsbyggnaden är försedd med
korsmark. Detta innebär att byggnaden
potentiellt skulle kunna fungera som ett
komplement till hotellverksamheten, förutsatt
att det fungerar med infartslösningen till
byggnaden.
Byggnadens användning
Bestämmelser om hur en byggnad får
användas kan anges i en detaljplan.
Bestämmelsen e2 reglerar att byggnadens
översta våningsplan ska användas för publikt
ändamål. En fördel med en hög byggnad är
utsikten. För att allmänheten ska få möjlighet
att ta del av denna reglerar plankartan att
högsta våningsplanet ska användas för publikt

Utformning
Bestämmelser om utformning kan reglera
delar på byggnadsverk, fasadutsmyckningar,
material och kulörer på byggnadsverk
samt typer av byggnader. Enligt Boverkets
allmänna råd bör bestämmelser om
utformning endast tillämpas om det finns
särskilda skäl att ta hänsyn till, förhållandena
på platsen eller i omgivningen. Planförslaget
tillåter en hög byggnad som ligger centralt i
Ängelholms tätort. Med hänsyn till stads- och
landskapsbild och kulturmiljö finns det starka
särskilda skäl för att reglera byggnadens
utformning så att en väsentlig arkitektonisk
kvalitet säkerställs.
Vidare information om byggnadens
utformning finns särskilt beskrivet under
rubriken ”Bebyggelse - Gestaltning”.
Utförande
Bestämmelser om utförande reglerar
byggnadsteknik och bör enligt Boverkets
allmänna råd endast tillämpas när det krävs
för att bebyggelsen ska kunna komma
till stånd. Ett visst tekniskt utförande av
bebyggelsen kan behöva regleras med hänsyn
till allmänna intressen eller med hänsyn till
grannar.

ANTAGANDE

ändamål. Exempelvis kan en utsiktsplats,
restaurang eller skybar anordnas.

I planförslaget redovisas två olika lägsta
tillåtna nivåer för färdigt golv. De olika
nivåerna är bestämda utifrån två aspekter,
översvämningsrisk och byggnadens
förhållande till slänten. Den lägsta nivån
(+4,0 meter) säkerställer att färdigt
golv hamnar på en lämplig nivå utifrån
beräkningar i översvämningskarteringen.
Denna nivå är kopplad till högdelen, där
krav även ställs på en tillgänglig entré. Den
högre nivån (+6,0 meter) är kopplad till
lågdelen och är bestämd med hänsyn till att
byggnaden ska möta slänten på ett lämpligt
sätt i förhållande till allmän platsmark.
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Bestämmelserna b4 och b5 reglerar en
högsta nivå för källare. Syftet med detta
är att säkerställa att tillräckligt stora
massor schaktas bort för att få en bättre
släntstabilitet. Det finns även en bestämmelse
om att grundläggning ska ske med pålar då
det är en förutsättning för att byggnaden ska
kunna uppföras.

ANTAGANDE

Bestämmelsen b3 möjliggör att en
underjordisk parkering kan byggas på den
ytan av kvartersmarken som vetter in mot
befintligt sjukhusområde.
Markens anordnande och vegetation
Bestämmelser om markens anordnande
och vegetation reglerar markförhållanden,
vegetation och parkering. Plankartan reglerar
att slänten ner mot Rönne å inte får användas
för parkering, samt att skyddade träd inte får
fällas. Detta i kombination med prickmark
skapar ett skydd för att undvika exploatering
av marken. Utöver detta ställer planen även
krav på att den parkering som behövs inom
fastigheten ska placeras i källargarage. För
att minska ingrepp i slänten finns det även
en bestämmelse som reglerar att topografin
inte får ändras utöver ramp till underjordiskt
garage och tillgänglighetsåtgärder.
OMRÅDETS HISTORIA
Planområdet ligger historiskt sett alldeles
utanför den gamla stadsgränsen, som länge
utgjordes av Rönne å. Sjukhusområdet
började byggas i tegel med ingång mot ån
och stod färdigt 1870. Till en början fanns
det plats för 25 patienter. År 1890 hade
antalet sängplatser ökat till 80 stycken.
Under 1900-talet växte Ängelholms sjukhus
till ett centrallasarett som innehöll de
flesta vårddisciplinerna. Både medicinsk
och teknisk utveckling har sedan påverkat
utformningen av vårdlokalerna. Idag
är Ängelholms sjukhus närsjukhuset
i nordvästskåne med närsjukvård,
rehabilitering och specialiserad vård.
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Historisk bild från 1959. Planområdet är uppe i
det högra hörnet, där det även går att skymta äldre
bebyggelse som funnits på platsen.
NATUR

MARK OCH VEGETATION

Den del av planområdet som ligger intill
befintlig sjukhusbyggnad har tidigare
använts som parkering för sjukhusets
besökare, men fungerade nyligen som en
inhägnad byggarbetsplats med hårdgjorda
ytor. Området har efter det iordningställts
och utgörs idag av gräsbelagda ytor och
en asfalterad gångväg som sträcker sig
mellan Södra vägen och Tullportsbron. Den
nordostliga delen av planområdet utgörs av
en brant gräsbeklädd slänt ner mot Rönne å.
Träd och grönska
I slänten och längs åpromenaden
förekommer blandad vegetation bestående
av träd, buskar och grönska. Detta är en
del av ett större rekreationsstråk genom
Ängelholm och utgör en viktig länk
mellan centrum och de övriga delarna av
staden. Träden i kombination med slänten
är karaktärsskapande för platsen. Bland
annat finns tre kastanjer och en större bok
i närheten av Carl XV:s bro. På motsatt
sida Rönne å finns parken Vita räck/
Tullportsplatsen som anlades i början av
1930-talet.
Träden och annan vegetation är viktig för
den biologiska mångfalden då den ger
skydd och utgör boplatser för både fåglar,
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De träd som bedöms hysa högst
bevarandevärde är nummer 13, 18, 19 och
20. De med näst högst bevarandevärden är
nummer 1, 5, 11, 12, 15 och 16. Träd 18, 19

och 20, samt 11, 12 och 13, ska betraktas som
enheter. Resterande träd fungerar solitärt.
De träd som är numrerade i grått på kartan
nedan bedöms ha ett lågt bevarandevärde.
Enligt utredningen är trädens ytliga rotsystem
viktigt att skydda och alla träd som ska sparas
ska skyddas från markförändringar innanför
sin skyddszon. Skyddszonen är baserad på
rotskyddets radie, vilket för de flesta träd är
10 meter i radie, men i vissa fall 15. Villkorat
att skyddsavstånden upprätthålls bedöms inte
själva bygget behöva påverka träden i någon
större utsträckning. Däremot finns det enligt
utredningen risk att en del träd och rötter
står i vägen för gångstigar, utsmyckningar,
trappor, utsikt, belysningsinstallationer,
dräneringar och liknande när marken
utanför själva huskroppen ska tas i anspråk.
Ska träden stå kvar måste ovan nämnda
installationer anpassas till träden och deras
skyddszoner. Utredningen betonar att det
vid behov är bättre att göra några taktiska
fällningar för att ge andra träd fullgott
rotskydd.
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insekter och andra djur. Området är känsligt
ur natur- och miljösynpunkt vilket gör det
viktigt att se årummet som en helhet när
det gäller naturvärden. Då träden ligger i
anslutning till åpromenaden innehar de ett
värde för allmänheten. Träden kan även bidra
till att ta ner skalan på en hög byggnad. En
trädinventering är genomförd (Helgessons
trädtjänst, 2018-09-06) i syfte att få mer
information om vilka träd som är mest
bevarandevärda. Träden är inventerade enligt
Alnarpsmodellen och dess bevarandevärde
är bedömt utifrån art, stamdiameter, vitalitet,
krona samt krondiameter. Utredningen
beskriver att träden är höga, 25-30 meter,
och att de relaterar till varandra på olika
sätt. Vissa träd fungerar solitärt medan
andra måste betraktas som en enhet. För att
välja bort något träd måste därför helheten
beaktas.

De träd som befinner sig inom grönt fält ligger på parkmark. Träd inom oranget område ligger på kvartersmark.
Del av kvartersmarken har en planbestämmelse om att träd inte får fällas (inom streckad röd figur).
19
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En del av de bevarandevärda träden
ligger på parkmark, vilket innebär att det
är kommunen som ansvarar för träden
och markens skötsel. Träd på parkmark
kommer inte att påverkas av planförslaget.
De träd som ligger på kvartersmark har
inte automatiskt samma skydd. Särskilda
åtgärder måste vidtas i byggskedet för att
skapa förutsättningar för att bevara träden så
långt möjligt. Planförslaget utgår ifrån att så
många som möjligt av de värdefulla träden
ska bevaras. Byggnadens placering skapar
en distans från träden och dess rotsystem
vilket ger goda förutsättningar för ett
bevarande. Bevarandet av träden 7-15, samt
18 säkerställs genom en planbestämmelse
om att träden inte får fällas, samt utökad
marklovsplikt för trädfällning. Träd 17, 24
och 25 bedöms enligt trädinventeringen ha
lågt bevarandevärde och skyddas därför inte
på plankartan.
Förbudet mot att fälla ett träd kan prövas
i en ansökan om marklov då det görs ett
ställningstagande i samband med ansökan.
Vid en överträdelse av förbudet att fälla

ett träd ska påföljder, som exempelvis vite,
vidtas. För de träd som eventuellt plockas
bort i samband med utbyggnaden av området
ska kompensationsåtgärder genomföras.
Kompensationsåtgärder kan innebära att
nya träd planteras på andra platser inom
området när ett träd fälls. Detta föreslås
ske i enlighet med Alnarpsmodellen. I
ett exploateringsavtal, som är framtaget i
samband med detaljplanen, regleras villkor
för kompensationsåtgärder baserat på trädens
värdering.
Topografi
Markytan mellan befintliga sjukhusbyggnader
och där slänten tar vid är relativt plan och
ligger cirka +10,7 meter över havet. Efter
cirka 25 meter med plan mark sluttar marken
kraftigt ner mot Rönne å och åpromenaden.
Den branta slänten bildar en slags barriär ner
mot åstråket då det i nuläget inte finns någon
tillgänglighetsanpassad koppling mellan de
olika nivåerna.
En viktig ambition i planförslaget är att ta
vara på platsens förutsättningar och den

Flygfotot visar mycket av den grönska som finns längs åpromenaden och inom planområdet, röd linje.
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Vy från Carl XV:s bro över Rönne å och
Tullportsbron, med planområdet till vänster.
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Flera geotekniska utredningar har utförts
i samband med planarbetet (Sigma
2017-07-12, rev. 2019-03-25). Utöver att
klargöra de geotekniska förutsättningarna
så beskriver undersökningarna även
områdets totalstabilitet genom en utförd
stabilitetsberäkning mot Rönne å (Sigma,
2019-03-27, rev. 2019-05-28 och 2020-03-04).
Utredningarna beskriver att det tidigare
har legat diverse byggnader inom aktuellt
område, vilket medför att stora mängder

fyllnadsmaterial lokalt kan förekomma.
Jordlagren under fyllning eller mulljord utgörs
ställvis av finsand på siltig lera och jorddjupet
uppgår till över 50 meter. Utredningarna
konstaterar att höga deformationsmoduler
medför att området inte är sättningsbenäget.
Enligt utredningarna ska grundläggning av
tyngre byggnader ske med pålar, förslagsvis
kohesionspålar. Vid val av kohesionspålar
bör skjuvhållfastheten korrigeras med
avseende på lastens tidseffekt. Hårdgjorda
ytor och lokalgator bedöms kunna anläggas
utan speciella förstärkningsåtgärder på
grund av lerans överkonsolideringsgrad
och odränerade skjuvhållfasthet. Då
beräkningarna visar att erforderlig
säkerhetsnivå för permanentskedet erhålls
under förutsättningarna att byggnader utförs
med grundläggning samt med källare med
en viss högsta grundläggningsnivå, har detta
reglerats på plankartan. Grundläggningsnivån
för källare har bestämts utifrån de utförda
stabililtetsberäkningarna. Detta i enlighet
med Statens geotekniska instituts (SGI)
rekommendationer.
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varierande topografin. Byggnaderna, både
hög- och lågdel, föreslås möta topografin
genom suterrängvåningar som är ”inbyggda”
i slänten. Nivåskillnaderna används i
planförslaget så ett så litet fotavtryck som
möjligt ska finnas ner mot Rönne å. Garage
och liknande mörka utrymmen föreslås ligga
mot sjukhusbyggnaderna för att skapa en
livfull och öppnare karaktär mot årummet.
Detta skapar förutsättningar för att en stor
del av slänten och befintlig grönska ner mot
Rönne å kan bevaras. Detta säkerställs genom
en planbestämmelse om att släntens topografi
inte får ändras, utöver ramp till underjordiskt
garage samt tillgänglighetsåtgärder. Marken är
även prickad och får därmed inte förses med
byggnad. Den får heller inte användas för
parkering samt har en anpassad lägsta nivå på
färdigt golv med hänsyn till befintliga höjder
i slänten.

Själva byggarbetena kan utgöra ett
riskmoment. Installation av pålar kan ge
upphov till omgivningspåverkan såsom
massundanträngning, buller och vibrationer.
För att minska risken för skador på
omgivande byggnader bör installation mot
befintliga hus utföras genom skonsam
installationsmetod. Vid pålningen måste
det säkerställas att inte pålarna skapar
jordrörelser som i sin tur skapar skred. Detta
kan till exempel göras genom en strategisk
pålningsordning och/eller proppdragning.
Släntens rörelser bör mätas under pålningen
och ett kontrollprogram med stoppnivåer
för rörelser bör upprättas och följas. Innan
avschaktning har gjorts riskerar även
släntkrönet att belastas med för stor last
under byggskedet. En schaktordning och
belastningsbegränsningar bör upprättas för
att säkerställa att inte ett skred sker.
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Vid grundläggning under markytan kommer
en temporär grundvattensänkning troligen att
behöva utföras under byggskedet. Källaren
kommer vidare att behöva utföras vattentät
alternativt med dränering.

Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan
synas som härdrester, stenpackningar eller
mörka färgningar i jorden.

Eventuellt arbete i vatten kallas för
vattenverksamhet och regleras av
Miljöbalken. För all vattenverksamhet gäller
generell tillstånds- eller anmälningsplikt.
Anmälan ska ske till Länsstyrelsen innan
verksamheterna påbörjas.
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MARKRADON

Det har visat sig att inom vissa områden
i Ängelholms kommun, som tidigare är
bedömda som lågriskområden, har det
uppmätts förhöjda värden. Generellt gäller
att man inte kan utesluta förhöjd risk för
markradon lokalt.
Åtgärder för att klara tillåten radonhalt
inne i byggnader utförs vid projektering av
nybyggnation. Byggnader där människor
stadigvarande vistas ska med hänsyn till
radon utföras med grundläggning i enlighet
med Boverkets byggregler. Radonhalten
i inomhusluft får inte överstiga 200 Bq/
m3. Ansvaret för att bedöma den faktiska
radonrisken på varje byggplats och vidta
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som
skall bygga.
FORNLÄMNINGAR

Planområdet berörs inte av några fasta
fornlämningar. Inom planområdet finns
däremot en registrering av en fornlämning
inom kategorin befästningsanläggningar
(RAÄ-nummer Ängelholm 67:1). Denna
är numera markerad som borttagen. Enligt
information från Riksantikvarieämbetet var
lämningen av typen fästning/skans från
1600-talet. Vid ett inventeringstillfälle 1995
kunde inga lämningar efter någon skans
påträffas.
Påträffas fornlämningar i samband med
markarbeten skall dessa, i enlighet med
22

Karta som visar den registrerade fornlämningens
utbredning inom planområdet.
BEBYGGELSE
KULTURMILJÖ

En kulturmiljöanalys har utförts i syfte
att beskriva planområdets kulturhistoriska
värde och kontext (WSP 2017-10-04).
Sammanfattningsvis konstaterar rapporten att
planområdet och dess närmaste omgivning
varit en betydelsefull plats genom tiderna.
Här finns en intressant historisk kontext
med flera berättelser att ta fasta på, som
både överlagrar varandra och existerar
parallellt. Dessa kan lyftas fram och stärka
platsens identitet i samband med framtida
utveckling av området. Området är präglat
av de byggprojekt som påverkat området de
senaste åren: Tullportsbron, badhuset samt
vårdanläggningen byggnad 71. Planområdets
kulturhistoriska kärnvärden definieras av
läget invid södra infarten (betydelsefull plats i
Ängelholms historia), Rönne å och årummet
som grönt stråk samt Ängelholms lasarett
(en viktig representant för stadens utveckling
sedan 1800-talet). Befintliga karaktärsdrag
som ovanstående kärnvärden är baserade
på redovisas i kulturmiljöanalysen enligt
följande:
• Portvaktshuset från 1937 och trappan ner
till åpromenaden.
• Carl XV:s bro med sitt historiskt
viktiga läge vid södra infartsvägen till
Ängelholm.
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Åpromenaden längs Rönne å med grusad
gång och utplacerade bänkar.
• Platsens gröna karaktär. Uppväxta träd
utmed åpromenaden och i slänten, varav
en del är rester av den parkanläggning
som anlades inom sjukhusområdet i
3.1.3 1800-tal
början av 1900-talet.
Fortsatt under 1800-talet planterades sandhedarna mot havet med tallskog
• Kronoskogen.
Den direkta
kontakten
med
Rönne
å
vilket skapade
I början
av 1800-talet
var staden
fortfarande
begränsad till området
inom
åslingan,
som
omgavs
av
Rebbelberga
och
och årummet med broarna i blickfånget,
Skörpinge byar samt i nordväst av Ärrarps by. Men sedan man fått bukt med
liksom kontakten med Tullportsparken
sandflykten kunde mer yta innanför åslingan tas i anspråk för bebyggelse
och staden förtätas.
Häröver
bodde ån.
vid denna tid knappt 700 invånare och
tvärs
Ängelholm var en av landets minsta städer.
• En påtaglig del av upplevelsen är känslan
I och med 1800-talets samhällsutveckling följde befolkningsökning och
av att detta är en avskild och fridfull plats,
industrialismen, vilket medförde att staden Ängelholm växte och för första
tillutanför
stor åslingan.
del beror på nivåskillnaden.
gången började vilket
expandera

Södra infarten till Ängelholm med beteshagar på
stadens södra utmarker, avbildad omkring 1850.

Södra infarten till Ängelholm med beteshagar på stadens södra utmarker, avbildad av
den danske konstnären Frederik Christian Kiaerskou omkring 1850. Stadsbebyggelsen håller sig ännu inom åslingan, vilket snart skulle komma att förändras. I
väster syns den uppvuxna skyddsplanteringen.

Planförslaget utgår ifrån att åpromenaden
och den parkliknande grönstrukturen till
stor del ska behållas. Carl XV:s bro kommer
även fortsättningsvis att behålla sitt läge
och funktion. Åpromenaden bevaras
och påverkas inte av förslaget. Däremot
förändras upplevelsen av årummet och
åpromenaden inom planområdet, från att
ha varit en mer avskild plats till att bli en
mötesplats med andra kvaliteter, vilket
bedöms
vara
positivt.
Portvaktsbyggnaden
Detalj av Karta
öfver staden
Engelholm
med dertill
lydande egor. År 1854, dvs före
både järnväg, större industrietableringar och lasarett. Området i väster benämns
har inga skyddsbestämmelser kopplat
Stora planteringen. Söderut fortsätter staden med Södra utmarken. På kartan
redovisas även
Lilla planteringen.
till Norra
sig. planteringen
Detta påochgrund
av att byggnaden
bedöms vara svåranvänd och i dåligt skick,
vilket konstateras i gällande detaljplan
(DP 1087), men även med hänsyn till
öanalys – underlag till MKB för Detaljplan Ängelholm 3:139
föreslagen angöringslösning från Södra
vägen till planområdet. Utifrån ovanstående
resonemang bedöms planförslaget medföra

att ett antal av platsens kulturhistoriska
karaktärsdrag kan fortsätta finnas kvar och
utvecklas positivt.
Bevaringsprogram
Enligt Ängelholms kommuns
bevaringsprogram från 1987 så finns en
byggnad utpekad inom uppdragsområdet
som byggnadsklass II (byggnad av stort
lokalhistoriskt värde). Byggnaden uppfördes
under slutet av 1930-talet och användes
som portvaktsbyggnad. Idag står byggnaden
oanvänd vilket den har gjort under flera
års tid. En tidigare bedömning har gjorts
att denna byggnad är svår att återställa till
ett användbart skick på grund av fukt- och
mögelskada. Byggnaden har därför inga
bevarandebestämmelser kopplade till sig
i gällande detaljplan. Samma bedömning
har gjorts i detta planförslag. Byggnaden
är däremot försedd med korsmark. Detta
innebär att byggnaden potentiellt skulle
kunna fungera som ett komplement
till hotellverksamheten, om en lämplig
trafiklösning och användning är möjlig.
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•

Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram Skåne
Planområdet ingår i av Länsstyrelsen
utpekat särskilt värdefulla kulturmiljöer
samt kulturmiljöstråk Rönne å. Det som är
av störst betydelse vad gäller kulturmiljön
är gatumönstret, tomternas storlek och
form samt de äldre byggnadernas placering
och utseende. Vad gäller kulturmiljöstråket
Rönne å är åns sanka strandängar, som
under lång tid utnyttjats för bete, samt
verksamheter direkt relaterade till Rönne
å av störst betydelse. Åslingan samt den
bebyggelsestruktur uppvuxen utmed
Storgatan är det gamla Ängelholms mest
påtagliga karaktärsdrag. Innanför åslingan
återfinns en stadskärna som bibehåller
1800-talets småstadskaraktär med låg
bebyggelse. Expansion och nya storskaliga
projekt sedan andra hälften av 1800-talet
har av naturliga skäl och förutsättningar
tillkommit utanför åslingan - järnvägen
23

ANTAGANDE

Dnr: PL 15-0023 KS 2016/115 SBN 2019/95
Detaljplan för
del av Ängelholm 3:139

och nya samhällsfunktioner såsom lasarett,
industrier samt nya bostadsområden och
vägar för den växande stadsbefolkningen.

de speciella egenskaperna/karaktärerna som
nämns ovan påverkas av planförslaget.

Rönne å och årummet som avgränsar
den gamla staden är ett mycket viktigt
karaktärsdrag för Ängelholm som skapat
förutsättningar för stadens uppkomst och
utveckling genom tiderna. Den bebyggelse
som växt upp utanför åslingan sedan mitten
av 1800-talet vittnar om stadens utveckling
sedan dess, som också inneburit en helt ny
skala på byggnaderna jämfört med tidigare.

Det finns inga bostäder inom planområdet
eller i sjukhusområdet. Bebyggelsen i
omkringliggande områden innehåller till
stor del bostäder av varierad karaktär,
byggnadstyp och tillkomstår. På den norra
sidan om Tullportsbron finns villor från
1950- och 70-talet samt flerbostadshus från
2008. På motsatt sida av planområdet finns
flerbostadshus från 1920- och 30-talet. Söder
om Carl XV:s bro finns villor från 20-talet
samt radhus från 70-talet. Bebyggelsens
höjd varierar mellan cirka 13-22 meter över
nollplanet.

Det som i planförslaget bedöms påverka
kulturmiljön är det visuella intrycket som en
hög byggnad medför. I kulturmiljöanalysen
nämns att ”1800-talskransen” utanför
åslingan, runt den gamla stadskärnan
Ängelholm, har traditionellt haft en
bebyggelse uppförd i en större skala,
såväl industri- och institutionsbyggnader.
Tåligheten för storskaliga projekt i detta
stadsrum kan därför sägas vara relativt stor,
så länge det inte medför en direkt påverkan
på det känsliga årummet. Förslagen byggnad
kommer att bli ett nutida tillägg i Ängelholm,
både när det gäller skala och utformning.
Genom att placera högdelen ur siktlinjen
söderut från Storgatan reduceras den negativa
påverkan i utblicken från kulturmiljöstråket
inom stadskärnan. Den smala utformningen
av byggnaden som vetter mot centrala
Ängelholm bidrar även till att den, trots
sin höga höjd, upplevs som ”lättare”. Att
sjukhusområdet åter vänder en framsida mot
den gamla stadskärnan kan också stärka det
visuella samband som ursprungligen fanns
mellan lasarett och stad. Genom att placera
byggnaden utanför åslingan ansluter detta
till den tradition med storskaliga projekt
som genomförts här sedan 1800-talet fram
till idag. Mer information kopplat till stadsoch landskapsbild finns under ”stads- och
landskapsbild” i detta kapitel.
Inom planområdet bedöms i övrigt inga av
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VERKSAMHETER OCH ÖVRIG BEBYGGELSE

Befintliga byggnader inom sjukhusområdet
är varierande i både byggnadsstil, tillkomstår
och utformning. Tegel och puts är
dominerande fasadmaterial. Bebyggelsen
utmed Södra vägen är uppförd under
1950-talet och har likartad karaktär.
Våningsantal på bebyggelsen varierar mellan
3-6 våningar med höjder på cirka 15-20 meter
(cirka 25-30 meter över nollplanet). Sjukhuset
består idag av många utspridda byggnader
över området.
GESTALTNING

Planförslagets centrala läge och närhet till
Rönne å ställer stora krav på exempelvis
placering, kopplingar, natur, gestaltning,
riktningar samt stads- och landskapsbild. I
Ängelholms översiktsplan finns stöd för att
centralorten ska ha en tilltalande och estetisk
utformning. Stadsmiljön ska ha en hög
arkitektonisk kvalitet. Nedan redovisas hur
planförslaget behandlar dessa aspekter.
Riktningar och byggnadernas placering
De mest betydelsefulla visuella riktningarna
är Storgatans förlängning, årummet mellan
broarna samt mellan Södra vägen och nya
badhuset. De tydligaste rörelseriktningarna är

via de två broarna eller längs åpromenaden.
Föreslagna byggnader är inte placerade i linje
med Storgatans förlängning. Högdelen syns
gradvis ju närmare man rör sig planområdet.
En placering längre söderut på fastigheten
skulle riskera ett för dominant intryck
över gaturummet. Planen säkerställer även
ett viktigt visuellt samband mellan Södra
vägen och badhuset genom en gångväg
som planläggs med prickmark och ett
markreservat. Vidare medför byggnadernas
placering att en stor del av befintlig mark och
vegetation kan behållas. Byggnaden får även
en distans från åpromenaden vilket är viktigt
för att undvika att den upplevs som privat.
Den lägre byggnaden föreslås innehålla
centrumfunktioner och konferenslokaler,
förslagsvis restaurangverksamhet. Placeringen
är i nära anslutning till Tullportsbron och
förlängningen av Storgatan vilket på så sätt
stöttar centrumstråkets funktion.

Utformning
Då högdelen kommer att synas från vissa
vyer inom staden så ställs utformnings- och
gestaltningskrav på byggnadens arkitektoniska
utformning. Utöver byggnadsvolymernas
höjd och bredd har fasaduttrycket betydelse
för hur byggnadsvolymen upplevs. Då
byggnadsvolymernas skala skiljer sig från
befintlig bebyggelse och närmiljö är det
viktigt att fasaduttrycket ansluter till, och
samspelar med, den befintliga miljön. Den
fördjupade landskapsbildstudien (WSP, 201810-24) föreslår en del utgångspunkter för hur
fasaduttrycket kan ansluta till den befintliga
miljön och på så sätt mildra kontrasten.
Några av förslagen är inkorporerade
i planbestämmelserna som regelrar
byggnadens utformning.
Byggnaden ska ha en egen karaktär och
variation i silhuetten för att uppnå en
karaktäristisk form som gör högdelen
arkitektoniskt mer intressant. För att
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Illustration. Visar den nordvästra fasaden av lågdelen mot badhuset/stråket. Illustration: ÅWL
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Visuella riktningar
1. Storgatans förlängning 2. Årummet
3. Södra vägen - Badhuset

Rörelseriktningar och stråk
1. Åstråket/gröna stråket 2. Centrumstråket
3. Södra vägen

Rumsliga karaktärer
		Platsen/stråket vid Tullportsbron
		
Grönska och stora träd

Buss och kollektivtrafik
		
Kollektivtrafikstråk
		Hållplatser

Analyskartor som visar befintliga kvalitéer kopplat till planområdet.
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Detta kan exempelvis utföras genom att
använda perforerade mässingskivor (ÅWL:s
illustrationer) eller en blandning av fönster
och plåt som överlappas. Vissa delar av
byggnaden kan vara av täckande material,
medan andra kan vara av glas och samtidigt
skapa upplevelsen av att våningsantalet inte
framgår. Det är viktigt att fasadmaterial väljs
med omsorg och att materialet ska stå sig
över tid. Byggnaden är identitetsskapande
och därför krävs att fasadmaterialet tillför
en mycket god kvalitet och ett spännande
uttryck. En mörk byggnad avtecknar sig
tydligare än en ljus. För att byggnaden bättre
ska smälta in i sin omgivning är det därför
viktigt med en ljusare fasad.
Taket på lågdelen ska vara av sedum.
Detta är i första hand reglerat utifrån ett
gestaltningsperspektiv. Taket kommer att
bli synligt, dels från högdelen men även
omkringliggande sjukhusbyggnader. Det
är därför av viktigt att det utformas på ett
tilltalande sätt.
Hur högdelen möter marknivån är en viktig
del av hur besökare och allmänheten upplever
det offentliga rummet. Det är av stor vikt att
byggnaderna inte får någon upplevd baksida.
Byggnadens bottenvåning ska därför i
huvudsak utformas genomsiktlig, exempelvis
med glas. Detta skapar goda förutsättningar
för att få in mer dagsljus i byggnaden samt
en förstärkt orienterbarhet i gaturummet.
Genomsiktligheten stärker trygghetskänslan

längst med gångsstråket mellan Södra vägen
och badhuset.
STADS- OCH LANDSKAPSBILD

Landskapsbilden är den visuella upplevelsen
av landskapet, dess beståndsdelar och
uppbyggnad. Landskapsbilden är oftast
resultatet av ett samspel mellan människa och
miljö under ett historiskt eller nutida skeende.
En fördjupad landskapsbildsstudie (WSP
2018-10-24) har tagits fram för att utreda hur
föreslagen byggnad påverkar landskapsbilden,
samt vilka konsekvenser denna påverkan får.
För att undersöka hur synlig föreslagen
byggnad kommer att bli har även en
synlighetsanalys utförts.

ANTAGANDE

byggnaden ska få ett mer spänstigt uttryck
får den inte bli bredare upptill, vilket även
kan bidra till att byggnaden får en mer lugn
avslutning mot himlen. Högdelens smala sida
som vetter mot stadskärnan bedöms mildra
konsekvenserna för stads- och landskapsbild
samt kulturmiljö. För att ytterligare ta ner
intrycket av skalan så regleras att fasaden ska
utformas så att våningsantalet inte upplevs på
ett tydligt sätt. Detta ställer indirekt krav på
en viss typ av gestaltning av fasaden.

Illustration som visar högdelen från Carl XV:s bro.
Illustration: FOJAB.
PLAN
plan 22 Orangeri/skybar
plan 21 Hotellrum
plan 20 Hotellrum
plan 19 Hotellrum + teknik
plan 18 Hotellrum
plan 17 Hotellrum
plan 16 Hotellrum
plan 15 Hotellrum
plan 14 Hotellrum
plan 13 Hotellrum
plan 12 Hotellrum
plan 11 Hotellrum
plan 10 Hotellrum
plan 9 Hotellrum
plan 8 Hotellrum + teknik
plan 7 Hotellrum
plan 6 Hotellrum
plan 5 Hotellrum
plan 4 Hotellrum
plan 3 Hotellrum
plan 2 back of House + Teknik
entréplan
plan ‐1 Garage
plan ‐2 Restaurang, konferens & garage
TOTAL

ANTAL RUM

LOA M2
378,3
364,8
364,8
296,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
296,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
180
613,5
767,9
796,9
9531,8

GARAGE M2

TEKNIK M2

TOTALT/PLAN
378,3
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
307,7
613,5
2298,7
2264,3
12793,7

Synlighetsanalys
En synlighetsanalys har tagits fram (WSP
2018-06-15) med syftet att analysera hur
byggnaden syns från olika delar av staden
och landskapet. Analysen visar varifrån en
byggnad med tre olika höjder; 50, 75 och 100
meter, är möjlig att se från omgivningarna.
Med synlighetsanalysen som stöd har sedan
ett antal visualiseringspunkter tagits fram
utifrån aspekter som betydelsefulla platser,
gaturum, stråk, landskapsbilder, vyer och
utblickar i och kring tätorten Ängelholm.
SOL- OCH SKUGGSTUDIE

11
11
8
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
8
11
11
11
11
11

203

68

68

127,7

1469,5
1467,4
2936,9

61,3
325

SAMMANSTÄLLNING EXPLOATERING
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Den geografiska utbredningen av underlaget
sträckte sig över en 2 kilometer bred korridor
mellan E6/E20 och kusten och täckte ett
område på cirka 10 kvadratkilometer.

ANTAGANDE

Synlighetsanalysen visar att synlighetsområdet
för en byggnad med en höjd på 50 meter
är 4,86 kilometer. För en byggnad med
en höjd på 75 meter är synlighetsområdet
5,78 kilometer, samt 6,40 kilometer för
en byggnad som är 100 meter hög. Detta
innebär att det sker en ökning i synlighet med
18,9 procent mellan 50 och 75 meter. Från 75
till 100 meter sker en ökning i synlighet med
10,7 procent.
Platsen i staden
I och med att den nya Tullportsbron
byggts, med koppling till Storgatan, så
har sjukhusområdet blivit ett centralt
läge i Ängelholm. På lång sikt, när de nya

bostadsområdena Södra Ängelholm och
Fridhem har byggts ut, kommer planområdet
spela en central roll i stadskärnan.
Cemtrumstråket genom sjukhusområdet
kommer att länka samman de olika
områdena. Det föreslagna hotellet blir en
målpunkt som kommer förstärka sambandet
ytterligare.
Synlighetsanalysen i landskapsbildsstudien
visar att oavsett byggnadens höjd så är
den inte särskilt synlig i stadskärnan. Detta
beror på gaturummens sträckning och
att den befintliga bebyggelsen skymmer
byggnaden. Synligast är byggnaden från
stationen, Östergatan och Storgatan samt
Rönneå. Analysen visar också att inte bara
höjden, utan även bredden har betydelse
för upplevelsen. Det illustreras också i
synbilderna för Storgatan där en låg bred
byggnad fyller upp den tidigare öppna fonden
i gaturummet.

Synlighetsanalys redovisar synlighetsområdet för en byggnad på 50, 75 och 100 meter. Illustration: WSP
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I planområdets närhet
Planområdet ligger längs Rönne å och
avgränsas av de två broarna Tullportsbron
och Carl XV:s bro. Det är ett grönt stadsrum
bestående av ån och dess strandkanter.
Karaktären domineras av ån. Inom
planområdet finns gräsytor med grusgång
och flera stora träd. De fullvuxna träden
skapar tydliga väggar i rumsligheten. Sett
från omgivningen upplevs planområdet
relativt slutet. Trädvegetationen längs
Rönne å, i kombination med de intilliggande
sjukhusbyggnaderna, döljer området något.
Söder om planområdet breder sjukhuset ut
sig. Byggnaderna är av varierande ålder och
har en höjd på som mest drygt trettio meter
över ån. Direkt i väster ansluter planområdet
till det nybyggda badhuset, vilket har
träribbsfasad mot ån. I anslutning till
planområdet finns även nya vårdbyggnaden
Byggnad 71. Ytterligare västerut ligger
Rönne å park med ljusgrå flerfamiljshus i åtta
våningar. De bäddas delvis in av höga träd
kring dem.

småskaliga gaturum. En större del av
befintligt byggnadsbestånd i Ängelholm
består av villaområden med 1-2 våningar. I
stadsdelarna Sockerbruket och Centrum finns
enstaka byggnader som är upp mot 30 meter
höga. En bit söder om aktuellt planområde
finns en detaljplan (Angela) som tillåter en
byggnad på 16 våningar (cirka 48 meter hög).
Från det kringliggande landskapet,
exempelvis från motorvägen, ligger
Ängelholms tätort väl dolt bakom
vegetation och verksamhetsområden.
Som förbipasserande är det inget speciellt
riktmärke som signalerar om staden.
Landskapsbildsstudien visar att föreslagen
byggnad är synligare utanför stadskärnan, och
går oftast att uppfattas redan vid 50 meters
höjd, men på håll blir den påtaglig först vid
75 meter. Vid 100 meters höjd har byggnaden
en skala som gör att den avviker betydande
och utgör ett tydligt landmärke i staden.
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På norra sidan av ån är det flerfamiljshus
mellan tre och fyra våningar samt
enfamiljshus. Husbeståndet är mer småskaligt
och av äldre årgång än beståndet på södra
sidan. Öster om planområdet förenar Carl
XV:s bro de två åsidorna.
Karaktärerna i det stadslandskap som omger
planområdet skiljer sig något mellan södra
och norra sidan av Rönne å. Stadskärnan
på norra sidan är småskalig med äldre
bebyggelse och kyrkan vid Stortorget som
högsta byggnad. På södra sidan är skalan
större med sjukhusets byggnader och
högre flerfamiljhus. De nya tilläggen bland
sjukhusets byggnader, liksom badhuset och
Tullportsbron, har ett modernt uttryck.
Utanför planområdet
Som helhet betraktat har Ängelholm som
ort en stadsbild av småstadskaraktär med
lägre hus, varav flera äldre, och övervägande

Illustrationerna visar högdelen i förhållande till
sjukhusområdet och Rönne å.
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Synlighetsanalysen bedömer
att stationen i Ängelholm
är en av de platser som
föreslagen byggnad är som
mest synlig från.

Synbild från Ängelholms station där föreslagen byggnad är 50 meter hög.
Illustration: WSP
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Vid 75 meter är byggnaden
påtaglig i vyn men närmar
sig skalan i den befintliga
bebyggelsen och samverkar
med träden längs årummet.
Byggnaden upplevs som ett
landmärke och påverkan på
synbilden bedöms vara stor.
Byggnaden medför medelstor
konsekvens för upplevelsen av
synbilden.
Synbild från Ängelholms station där föreslagen byggnad är 75 meter hög.
Illustration: WSP

Synbild från Ängelholms station där föreslagen byggnad är 100 meter hög.
Illustration: WSP
30

Vid 50 meter ligger byggnaden
visuellt nära befintlig skala i
bebyggelsemiljön och upplevs
inte som ett landmärke.
Påverkan på synbilden
bedöms vara medelstor och
byggnaden medför medelstor
konsekvens för upplevelsen av
synbilden.

Vid 100 meter har föreslagen
byggnad en annan skala än
befintlig bebyggelse och utgör
ett tydligt landmärke. Påverkan
på synbilden är mycket stor
och byggnaden medför stor
konsekvens för upplevelsen av
synbilden.
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Å

STADSHUSET

ANTAGANDE

CENTRUM

STATIONEN

SÖDRA
SJUKHUSET

VILLAN

250m
”Angela”
EPADALEN

500m

SKÖRPINGE

FRIDHEM

SÖDRA
INDUSTRIOMRÅDET

Kartan visar hur planområdet funkar som en länk till centrum och nya större bostadsområden i orange färg.
Planområdet är markerat med röd cirkel.
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OFFENTLIG- OCH KOMMERSIELL SERVICE

ANTAGANDE

Planområdet ligger centralt i Ängelholm och
därmed också i närheten till både offentlig
och kommersiell service. I anslutning till
Storgatan, på andra sidan Rönne å, finns
bland annat medelstor livsmedelsbutik,
apotek, affärer, frisör, café, bibliotek och
restauranger. Sjukhusområdet i sig utgör en
viktig offentlig service för hela Ängelholms
kommun.
Planförslaget möjliggör centrumverksamhet
i lågdelen vilket kan öka servicen inom
området. Översta våningen planläggs
för publikt ändamål och kan användas
för verksamheter som är tillgängliga för
allmänheten, exempelvis skybar eller
restaurang.

Illustrationen visar utsikten mot Skälderviken från
översta våningsplanet som ska vara tillgängligt för
allmänheten. Illustration: ÅWL
TILLGÄNGLIGHET

Planförslaget är utformat så att det är möjligt
att tillgängliggöra planområdet även för
personer med nedsatt rörelseförmåga.
Åpromenaden är idag inte fullt tillgänglig
då det i nuläget endast finns trappor ner till
området via Carl XV:s bro. Åpromenaden
planläggs som allmän plats PARK. Inom
parkmark är det möjligt att anlägga en
mer tillgänglighetsanpassad lösning för att
förbättra möjligheten att nå åpromenaden.
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Ny bebyggelse ska uppfylla kravet på
tillgänglighet enligt PBL och BBR (Boverkets
byggregler). Detta bevakas vidare under
bygglovsskedet. Planförslaget säkerställer att
entréer till byggnaden ska finnas tillgängliga,
både från allmän plats PARK och GATA.
Detta betyder att det ska finnas minst en
entré som är tillgänglig både från Södra
vägen (den övre delen av fastigheten) samt
en i anslutning till åpromenaden (den nedre
delen). Byggnaden föreslås utrustas med hiss
mellan de olika marknivåerna för att stärka
tillgängligheten.
LEK OCH REKREATION

Inom planområdets kvartersmark finns i
nuläget ingen friyta för lek och rekreation.
Åpromenaden och Rönne å nedanför slänten
är ett sammanhängande rekreationsstråk
mot Nybroskogen i norr. Närheten till
Rönne å samt gång- och cykelstråken
erbjuder goda möjligheter till rekreation.
Lite mer än en kilometer från planområdet
finns Hembygdsparken, Nybroskogen och
Kronoskogen där ytterligare möjligheter för
rekreation och motion finns. I anslutning
till planområdet finns även det nya badhuset
med möjlighet till bland annat bad, gym och
avslappning.
I takt med att de allmänna ytorna omkring
hotellet, badhuset och sjukhusområdet
färdigställs så skapas exempelvis
förutsättningar för spontan lek.
GATOR OCH TRAFIK
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Planförslagets placering har en mycket god
koppling för besökare till fots och med cykel.
Den nya gång- och cykelbron, Tullportsbron,
har skapat en viktig förlängning av Storgatan
och centrum. Från planområdet är det endast
300 meter till centrum och cirka en kilometer
till Ängelholms station. Via sjukhusområdet
finns en ny koppling, ”centrumstråket”
som binder samman övriga staden i en
nord/sydlig riktning för både fotgängare
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och cyklister. Carl XV:s bro tillåter endast
fotgängare, cyklister och busstrafik vilket
medför ytterligare en trafiksäker passage för
fotgängare och cyklister.

Cykelparkering
Andelen gäster som kommer cykla till
hotellet förmodas vara låg. Det är dock
viktigt att erbjuda attraktiva cykelplatser för
de som kommer arbeta inom området. Ifall
en restaurangverksamhet etableras antas fler
besökare och anställda ta sig dit med cykel.
Utförd trafikutredning beräknar att det
finns ett behov av 36 nya cykelplatser under
förutsättning att ett hotell byggs med 200
rum. Cykelparkeringen ska placeras nära
entrén kopplat till de nya byggnaderna.
KOLLEKTIVTRAFIK

Planområdet ligger centralt och
tillgängligheten till kollektivtrafik är
mycket god, vilket är en viktig tillgång
för planförslaget. Närmsta busshållplats
”Sjukhuset” ligger inom planområdet längs
Södra vägen. Från hållplatsen kör fem olika
busslinjer med hög turtäthet. Hållplatsen är
anpassad för rörelsehindrade och synskadade.
Planområdet ligger även i närheten av
Ängelholm station där Öresundståg, Pågatåg,
stadsbussar och regionbussar erbjuder resor
både lokalt, regionalt och nationellt. Att
åka buss mellan Ängelholms station och
planområdet tar mellan 2 - 4 minuter.
Området är väl försörjt med kollektivtrafik
och planförslaget bedöms kunna öka
underlaget ytterligare.

Södra vägen, befintlig busshållplats och en av
sjukhusets entréer till höger.
BILTRAFIK

Gatunätet runt plan- och sjukhusområdet
utgörs av Landshövdingevägen i syd/väst
och Södra vägen i öster. I princip alla bilar
med sjukhuset som målpunkt kommer via
Landshövdingevägen eftersom Södra vägen
är en återvändsgata för biltrafik i båda ändar.
Södra vägen går norrut mot centrum via
Carl XV:s bro där den övergår i Östergatan.
Carl XV:s bro får endast trafikeras av bussar
och gång- och cykeltrafikanter vilket gör
Landshövdingevägen tillsammans med
Kristian den II:s väg till den huvudsakliga
länken för all biltrafik. Besökande och
anställda med bil kommer att angöra
planområdet via Landshövdingevägen och
Södra vägen. All angöring av biltrafik till
de föreslagna byggnaderna måste ske från
Södra vägen för att undvika trafik inom
sjukhusområdet och centrumstråket.

ANTAGANDE

Närhet till centrum och befintligt gång- och
cykelvägnät skapar goda förutsättningar att
välja andra transportalternativ än bilen. I takt
med att de nya bostadsområdena etableras i
södra Ängelholm så väntas andelen gång- och
cykeltrafikanter genom området öka.

Planförslaget bedöms medföra en marginell
trafikökning, vilken procentuellt sett är störst
på Södra vägen. Användningen sjukhusvård
har tillfällig karaktär, vilket innebär att ingen
typ av vårdboende eller liknande är tillåtet.
Tanken är att användningen ska möjliggöra
vårdanpassade hotellrum och miljöer, vilket
beskrivs i avsnittet om förutsättningar som
trafikutredningen har utgått från. Då inslaget
av vård inte förändrar syftet med tillfällig
vistelse förändras därför inte bedömningen
kring byggnadens omgivningspåverkan och
trafikalstring.
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Ökningen bedöms enligt utförd
trafikutredning inte påverka framkomligheten
på berörda vägar. Vägens utformning, där
ingen genomfartstrafik är möjlig på Södra
vägen och befintlig cirkulationsplats, föreslås
vara kvar.

ANTAGANDE

BILPARKERING OCH UTFARTER

Eftersom Ängelholms kommuns gällande
parkeringsnorm är från 1991 ligger
parkeringstalen högt i jämförelse med
senare framtagna parkeringsnormer i övriga
kommuner. I den trafikutredning som
tagits fram har en omvärldsanalys gjorts för
att landa på ett mer rimligt parkeringstal.
Kopplat till parkeringssituationen redovisas
två olika alternativ, antingen att lösa det
genom ett garage under mark eller ett
samnyttjande med befintligt parkeringshus.
För planförslaget har följande parkeringstal
beräknats, (bpl: bilplatser, cpl: cykelplatser):
Hotell: 		
		

11 bpl/1000 kvm
4 cpl/1000 kvm

Restaurang:

25 bpl/1000 kvm
30 cpl/1000 kvm

Konferens:

50 bpl/1000 kvm
30 cpl/1000 kvm

Trafikutredningen konstaterar att det
finns ett behov av 78 nya bilplatser under
förutsättning att ett hotell byggs med 200
rum (full exploatering).
En planbestämmelse anger att parkering
inom planområdet ska placeras i källargarage.
Slänten ner mot Rönne å har bestämmelser
om att marken inte får användas för
parkering. Detta medför att garaget
måste placeras längre upp mot befintligt
sjukhusområde vilket skapar ett avstånd
till slänten och de större träden. Den äldre
markparkering som tidigare fanns inom
planområdet kommer att tas i anspråk för ny
bebyggelse.
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Samnyttjande
Trafikutredningen konstaterar att
en hotellverksamhet i snitt har en
beläggningsgrad på 60 % över året (SCB).
Beläggningen varierar även över veckan
och dygnet med cirka 50 % beläggning
på vardagar, 30 % på helger och 80 %
på natten (Malmö Parkeringspolicy och
parkeringsnorm). Beläggningen medför
att hotellets parkeringsbehov främst
sker på kvällar och nätter då sjukhusets
verksamhet går ner i intensitet. Detta
medför att ett visst samnyttjande mellan
sjukhusets parkeringsbehov och hotellets
parkeringsbehov kan ske.
Om man antar att ett samnyttjande mellan
sjukhuset och hotellet sker kan 50 % av
hotellets parkeringsbehov tillgodoräknas
inom befintlig parkering kopplat till
sjukhuset. Parkeringen används endast under
natten och helgen då sjukhuset är stängt. Det
sker ett maximalt antal besök för sjukhuset
på veckodagarna mellan klockan 08:0015:00, besök till hotellet sker på kvällar och
nätter. Enligt trafikutredningen behöver
parkeringsförslaget till följd av detta endast
omfatta de resterande 50 % av hotellets
parkeringsbehov då denna andel antas nyttja
parkeringen under dagtid vardagar när
sjukhuset är öppet. Totalt sett behöver cirka
40 bilplatser och 20 cykelplatser tillskapas i
närheten till sjukhuset.
Om parkeringshuset längs
Landshövdingevägen utökas med ett
våningsplan, vilket är möjligt i gällande
detaljplan, kan överskottet på 30-40 bilplatser
användas av hotellgästerna. Parkeringshuset
ligger ungefär 350 meter från hotellets entré,
därför blir det extra viktigt att tillskapa
bilplatser för angöring och parkering för
personer med rörelsehinder i närheten av
hotellets entré. På så vis kan hotellgäster köra
ända fram till hotellet och lämna av väskor
för att sedan parkera i parkeringshuset och
promenera tillbaka till hotellet.

Varuleverans till och från hotellet sker
gemensamt med sjukhusets befintliga
varumottagning. Denna är lokaliserad
”bakom” badhuset och är sammankopplad
till hotellet med en kulvertlösning.
OMGIVNINGSPÅVERKAN
VINDAR

Under sommarhalvåret är det viktigt med lä
vid sittplatser då människor ska kunna stanna
på platsen utan att känna obehag av blåst.
Under vintern då det är mörkt och risk för
halka är blåst på gångvägar ett problem.

Nr 2018-13 – Vindkomfortstudie för Hälsohotellet, Ängelholm

En vindkomfortutredning har tagits
fram i syfte att utvärdera planförslagets
påverkan på vindklimatet (SMHI, 201804-20). Vindförhållandena vid åtta olika
vindriktningar har studerats med hög
detaljrikedom. De områden som särskilt
studerats är stråket vid Tullportsbron
(1), potentiell uteservering i anslutning
till Tullportsbron (2), gångstråket mellan
lågdel och befintlig sjukhusbyggnad (3),
åpromenaden (4), entrén till högdelen (5)
samt ytan framför högdelen i riktning mot
Södra vägen (6).

1 2
3

Figurer

De slutsatser som dras i utredningen är
följande:
• Västliga vindar är vanligast följt av ostliga
och sydostliga vindar.
• Högdelen har en påverkan på
vindklimatet på gatunivå.
• Platser som potentiellt kan användas för
långvariga uppehåll (uteservering, ytan
framför högdel) klarar delvis kriterierna
för detta. Vindskyddande åtgärder behövs
för att säkerställa god komfort.
• Stråket vid Tullportsbron, gångstråket vid
lågdelen samt åpromenaden lämpar sig
för kortvariga uppehåll.
• För uteservering samt gångstråket vid
lågdelen finns viss risk att turbulens kan
påverka vindkomforten negativt.
• Entrén till högdelen är väldigt vindutsatt
på grund av att byggnaden fångar upp
vind från högre nivåer vid de flesta
vindriktningar. Här rekommenderas
vindskyddande åtgärder.
• Möjligheterna till långvarigt uppehåll
påverkas under vinterhalvåret eftersom
medelvindhastigheten är högre då.
Konsekvenserna under sommaren är
mindre då medelvindhastigheten är lägre.

VARUMOTTAGNING

ANTAGANDE
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4
5

6

Årsmedianen
av vindhastigheten
i m/si m/s,
på presenterad
två meterspå höjd
över
Sammanvägning
av alla
vindriktningar.
Figur 12: Årsmedianen
av vindhastigheten
2 meters
höjdmarken.
över marken.
Sammanvägning av alla
vindriktningar.
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ANTAGANDE

Utredningen beskriver att det huvudsakligen
finns två typer av vindskydd, fjärrskydd och
närskydd. Fjärrskydd är höga och relativt
glesa skydd, vanligen trädplanteringar.
Närskydd är lägre och tätare, exempelvis
plank, skärm och buskage. Fjärrskydden har
till uppgift att ge ett allmänt vindskydd åt
stora ytor medan närskydden är till för att
kraftigt reducera vinden över ett litet område.
Planförslaget utgår från att så många träd
som möjligt ska bevaras, vilket regleras
genom krav på marklov för trädfällning.
Träden kan bidra till att skapa en mer
vinskyddad miljö. Då hotellentrén
mot parken pekas ut som vindutsatt
kan vegetationen behöva kompletteras
genom trädplantering för att förbättra
vindförhållandena. Skärm eller annat
vindskydd kan även behövas vid entrén
framför högdelen i riktning mot Södra vägen,
samt vid ytan där uteserveringen är tänkt.
Planförslaget reglerar inte för något specifikt
vindskydd, men ger förutsättningar för att
kunna uppföra vindskyddande åtgärder.
Utskjutande skärmar kan exempelvis
uppföras upp till en höjd på +17,5 meter.

Vindros för hela året. Beräknad på data från
Barkåkra, 2008-2017. Medelvind 4,54 m/s.
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SOLFÖRHÅLLANDEN

Planförslagets påverkan på sol- och
skuggförhållanden har studerats, med
utgångspunkt i den högsta höjden (+100
meter). Studien redovisar hur skuggan
förflyttar sig för varje timme under dagen
kring vårdagjämning den 20 mars samt kring
sommarsolstånd den 21 juni. Då vår- och
höstdagjämning i stort sett är likvärdiga
avseende skuggbildning redovisas enbart
vårdagjämning. Att redovisa skuggning vid
vår/höstdagjämning är enligt praxis och
ligger vanligen till grund för bedömning.
För att visa en tydlig bild av föreslagen
byggnads skuggning redovisar studien endast
skuggbilden från själva byggnaden. Därför
har skugga från andra objekt, som träd och
övriga byggnader, valts bort. En konsekvens
av detta är att byggnadens skugga framstår
som väldigt påtaglig på bilderna. När solen
står lågt och skuggorna är långa, exempelvis
i mars månad, ligger mycket redan i skuggan
av andra lägre byggnader och träd.
Skugga utanför planområdet
Byggnadens placering med Rönne å i norr
är fördelaktig då en större del av skuggan
främst påverkar själva årummet. Byggnadens
höjd medför långa skuggor men den smala
silhuetten gör att skuggan påverkar varje
plats under en kortare tidsperiod. Byggnaden
påverkar därför inte befintlig bebyggelse
under lika lång tid som en bredare byggnad
hade gjort.
Skugga inom planområdet
Planförslaget möjliggör att förslagsvis en
restaurang kan etableras i lågdelen kopplat
till centrumstråket och Tullportsbron. Den
höga byggnadens placering i förhållande till
detta område är fördelaktig. En potentiell
uteservering får bra solförhållanden efter
klockan 12 och resten av dagen. I övrigt
så kommer den höga byggnaden skugga
åpromenaden och slänten ner mot Rönne å
under delar av dagen.

21 juni
Den 21 juni är skuggorna korta. På förmiddagen mellan klockan 09-12 påverkas en
del av badhuset och centrumstråket i koppling till Tullportsbron. Resten av dagen
påverkas ingen bebyggelse av skuggan mer än någon enstaka fastighet sydöst om
Carl XV:s bro.

ANTAGANDE
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20 mars
Den 20 mars är skuggorna längre. På förmiddagen mellan klockan 09-12 påverkas
punkthusen nordväst om planområdet. På eftermiddagen mellan klockan 12-18
passerar skuggan över delar av flerbostadshusen och villorna på den norra sidan
av Rönne å. Under de mörkare månaderna passerar däremot skuggan relativt
snabbt, ungefär 20-30 minuter över en punkt.
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En trafikutredning (Sweco 2017-09-18) har
utförts som inkluderar beräkning av hur
planförslaget i relation till buller påverkar
befintlig bebyggelse i sjukhusområdets
omnejd. Bullerberäkningen visar att
ljudnivåerna i dagsläget överskrider
gränsnivån på 55 dB(A) ekvivalent
ljudnivå för majoriteten av husen längs
Landshövdingevägen och Södra vägen.
Utredningen utfördes år 2017 och efter
det har riktvärden för gränsnivå för buller
gällande bostäder höjts till 60 dB(A). Samtliga
fastigheter har tillgång till ett område inom
fastighetsgräns där den maximala ljudnivån
understiger 70 dB(A) från vägtrafik, men
ett flertal fastigheter utsätts för nivåer som
överskrider detta riktvärde om tågtrafiken
medräknas. Eftersom 19 tåg passerar under
ett dygn bedöms risken för överskridande av
gällande riktvärden vara liten.
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Utsnitt från trafikbullerutredningen. Kartan visar framtida väg- och spårtrafik 2040 inkl. påverkan av hotellet
samt Trafikverkets uppräkningstal.
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bullernivåer för en framtidsprognos till
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2040 (inklusive Hälsohotellets
påverkan och
Trafikverkets uppräkningstal). För högdelen
av byggnaden ligger högsta ekvivalenta
vid fasad för vägtrafik på 50 dB(A)
7ljudnivå
2
och för spårtrafik på 48 dB(A) vid den
punkt där byggnaden är som mest utsatt.
Sammanlagt för väg- och spårtrafik ligger den
högsta ekvivalenta ljudnivån på 52 dB(A).
Detta innebär att det är en god ljudmiljö samt
att det är goda marginaler till gränsvärdet för
bostäder på 60 dB(A). Vad gäller maximal
ljudnivå för tågtrafik uppgår den som mest
till 70 dB(A) vid fasad där högdelen av
byggnaden är som mest utsatt.
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För lågdelen, där det även är tänkt att finnas
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vid den punkt där byggnaden är
som mest utsatt. Sammanlagt för väg- och
spårtrafik ligger den högsta ekvivalenta
ljudnivån på 39 dB(A). Maximal ljudnivå
för tågtrafik uppgår som mest till 60 dB(A).
Dessa ljudnivåer ligger under riktvärderna om
50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A)
maximal ljudnivå för uteplats.
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+ detaljplan
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Maximal ljudniv
om eventuella vibrationer från järnvägen
(Tyréns 2011-06-09).
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MARKFÖRORENING

I samband med den geotekniska
undersökningen har provtagning för
markföroreningar utförts (Sigma, 2019-0301). Syftet är att undersöka och identifiera
eventuella föroreningar och risker inför
byggnation, samt redovisa eventuella
efterbehandlingsbehov.
Undersökningen visar att det övre jordlagret
inom området till största delen utgörs av upp
till 6 meter fyllning bestående av bland annat
grus, tegel, asfalt, lera, sand och silt. Metoden
för jordprovtagning var skruvprovtagning.
Provtagning genomfördes i 6 stycken
provtagningspunkter till ett maximalt
djup om 4,5 meter under markytan. Även
grundvattnet provtogs och analyserades för
alifater, aromater, PAH och metaller.
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Vänster bild visar ekvivalent ljudnivå för både biloch tågtrafik, inkl. Hälsohotellet och Trafikverkets
uppräkningstal år 2040. Höger bild visar maximal
ljudnivå för tågtrafik år 2040.
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Naturvårdsverket har tagit fram generella
riktvärden för förorenade områden
(Naturvårdsverket 2009). Riktvärdena
är framtagna för två olika typer av
markanvändning, känslig markanvändning
(KM) och mindre känslig markanvändning
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(MKM). KM motsvarar till exempel bostäder,
förskolor och skolor, det vill säga platser
där människor ska kunna vistas permanent.
MKM motsvarar markanvändning som
kontor och industrier där ingen heltidsvistelse
är troligt. Då marken är planlagd för tillfällig
vistelse, sjukhusvård och centrum, som inte
innebär någon permanent vistelse, så jämförs
analysresultaten med riktvärden för MKM.
Underökningen påvisar en punkt med bly
och PAH H över KM och en punkt med
PAH H över KM, men ämnena ligger i
båda punkterna under MKM. Styrande för
riktvärden är skydd mot intag av växter
för PAH H och intag av jord för bly. Den
maximala uppmätta halten av PAH H
bedöms inte vara representativ för hela
området. Risk för påverkan med avseende på
intag av växter från platsen bedöms som låg.
Enligt SGUs bedömningsgrunder för
grundvatten är halterna arsenik i ”mycket hög
halt” och zink i ”måttlig halt”. Halten arsenik
ligger över vad som anses som tjänligt som
dricksvatten enligt livsmedelsverket. Samtliga
halter anses dock vara mindre allvarligt
enligt Naturvårdsverkets tillståndsklasser
för grundvatten. Halten arsenik som
uppmättes i grundvattenprovet bedöms som
förhöjt. Vattnet bedöms som otjänligt och
skall inte användas till dricksvatten. Halten
bedöms dock som måttligt allvarlig utifrån
Naturvårdsverkets tillståndsklassning, vidare
åtgärd bedöms inte nödvändig.
Utredningen bedömer att de föroreningar
som påträffats kan vara kvar i marken med
avseende på planerad markanvändning. Risk
för skada vad gäller människors hälsa eller
miljö bedöms som låg. Enligt utredningen
anses inga direkta åtgärder vara nödvändiga
för kommande byggnation med avseende
på de halter av förorenade ämnen som
påträffats.
Vid påträffande av föroreningar i jorden
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måste en anmälan enligt 28§ i förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd lämnas in till kommunen
innan ett eventuellt schaktarbete påbörjas.
Vid eventuell schakt i förorenad mark ska
massorna omhändertas och lämnas till
godkänd mottagare.
UTRYCKNINGSFORDON

Planområdet har möjlighet att nås av
utryckningsfordon från flera håll, antingen via
Södra vägen eller från badhuset och uppfyller
Räddningstjänsten Skåne Nordvästs krav.
EROSION

Erosion är den nednötning och transport av
jord och berg som orsakas av bland annat
vind, rinnande vatten och vågor. Det är en
ständigt pågående naturlig förändringsprocess
i landskapet. Då planområdet delvis ligger
i en slänt i anslutning till Rönne å så är det
viktigt att säkerställa att området inte är
känsligt för erosion.
Åfåran längs planområdet är relativt
bred vilket är positivt med tanke på
flödeshastigheten i vattnet. Den lägre
marknivån vid strandlinjen är gynnsam för
motståndskraften mot erosionsskador. En låg
marknivå kring ån möjliggör att potentiellt
höga flöden och vattenstånd har möjlighet
att bredda ut över den omgivande marken,
vilket medför en minskad vattenhastighet.
Planområdet ligger inte heller i ett område
med förändringar av flödesförhållanden och
strömriktning, exempelvis i en åkrök, vilket
annars skulle kunna påverka erosionen.
En erosionsutredning längs Rönne å har
tagits fram år 2013 (Norconsult, 2013-06-28).
I utredningen klarläggs erosionsförhållandena
som även klassificerats med förslag till
skyddsåtgärder. Klassificeringen har utförts
från befintliga erosionsförhållanden men även
med beaktande av potentiella erosionsskador
som bedöms kunna uppstå längs sträckan.
Sträckan mellan Järnvägsbron och Carl XV:s
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En geoteknisk utredning samt

stabilitetsberäkning har tagits fram i
samband med detaljplanen (Sigma, 201903-25 respektive 2019-03-27, rev. 201905-28 samt 2020-03-04). I utredningarna
har även risken för erosion undersökts. På
grund av förekomsten av stenar tillsammans
med den gräsbeklädda slänten bedöms inte
strandkanten vara erosionskänslig.
För att undersöka hur en eventuell erosion av
strandkanten påverkar stabilitetsförhållandena
inom området har beräkningar för slänten
utförts. Detta undersöktes genom att jämföra
två beräkningssektioner, en sektion för de
befintliga förhållandena och en sektion
där material tagits bort för att simulera
erosion. Totalt togs 4 m2/m material
bort från strandkanten. För beräkningar i
stabilitetsprogram ska en säkerhetsfaktor om
minst Fc = 1,0 uppnås vid såväl odränerad
som kombinerad analys. Simuleringen
resulterade i att säkerhetsfaktorn reducerades
från Fc = 1,075 till Fc = 1,012, vilket innebär
att säkerhetsmarginalen klaras. Det är dock

ANTAGANDE

bro beskrivs i utredningen som en lång
sträcka med erosionsskydd inom centrum.
Erosionsskyddet består av stenfyllning
och stenskoning. Överlag finns det ingen
allvarlig skada på erosionsskyddet, dock
finns det lokala mindre skador. Eventuella
erosionsskador hotar i först hand att skada
den gångväg som finns nära strandlinjen.
Utredningen räknar ut ett riskindex
som baseras på erosionsklass (E)
och konsekvensklass (K). Slänten vid
planområdet klassificeras som E1, på en
skala från E1 (måttlig) till E4 (mycket
allvarlig). Enligt klassningen innebär det att
området inte har någon synlig erosionskada.
Konsekvensklassen uppskattas till K3 då
området ligger inom tätort, nära bostäder,
infrastruktur eller anläggningar etc.
Klassificeringarna av erosion och konsekvens
resulterar i riskindex 3, på en skala från 1 till
12. Utifrån ovanstående resonemang bedöms
risken för erosion vara låg.

Strandkanten inom det aktuella området har tidigare klassificerats till E1, måttlig risk för erosion.
Erosionsutredning, Norconsult 2013.
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inte känt hur snabbt erosionsprocessen pågår
på platsen idag samt hur snabbt den kan
tänkas fortgå i framtiden vid förändrat klimat.
Erosion vid stranden bedöms i utredningen
vara en faktor som är viktig för hela släntens
stabilitetsförhållanden på sikt.
Risken för erosion som äventyrar områdets
släntstabilitet bedöms utifrån nu kända
förutsättningar och beräkningar som liten.
Utifrån resultaten i ovanstående utredningar
är den sammanvägda bedömningen att risken
för erosion inom planområdet är låg. Därmed
bedöms erosion inte utgöra någon risk för
föreslagen bebyggelse.
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SKRED OCH RAS

Utförda bottenscanningar i Rönne å
(2019) visar att det finns en fördjupning
av bottennivån precis vid planområdet. En
hydrodynamisk bedömning har gjorts (Sweco,
2020-02-19) som konstaterar att hålen
sannolikt har funnits under en mycket lång
tid. Det finns heller inte något i de nuvarande
hydrodynamiska förhållandena som tyder på
att hålen kommer att bli djupare.

på gränsen för vad som är acceptabelt. Vid
normala vattenstånd och utan belastning på
krönet bedöms slänten som säker. Vid låga
vattenstånd, speciellt om vattennivån sänkts
snabbt, eller om släntkrönet belastas, kan inte
slänten anses som säker då den inte uppfyller
erforderlig säkerhet.
För den planerade byggnaden kommer en
avschaktning att utföras för bland annat
garage och källare. Detta kommer att
avlasta slänten vilket är gynnsamt och leder
till en högre säkerhetsfaktor. Byggnaden
i sig pålas vilket gör att byggnadens
laster förs ner djupare och påverkar
inte släntstabiliteten i permanentskedet.
Då beräkningarna visar att erforderlig
säkerhetsnivå för permanentskedet erhålls
under förutsättningarna att byggnader utförs
med pålgrundläggning samt med källare med
en viss högsta grundläggningsnivå, har detta
reglerats på plankartan. Grundläggningsnivån
för källare har bestämts utifrån de
utförda stabililtetsberäkningarna. Detta i
enlighet med Statens geotekniska instituts
rekommendationer (SGI). Under byggskedet
är det viktigt att använda rätt teknikval samt
vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra
skred och ras.
FARLIGT GODS

Två hål har identifierats mellan broarna vid
planområdet.
För att bedöma släntens stabilitet
har beräkningar utförts utifrån nya
bottenscanningar. Beräkningarna har gjorts
för olika sektioner. För att stabiliten ska
bedömas som tillräckligt bra behöver en
specifik säkerhetsfaktor uppnås (Fc = 1,0).
Beräkningarna (Sigma 2019-03-27, rev. 201905-28 samt 2020-03-04) visar att slänten i
dess naturliga form har en säkerhetsfaktor
mot ras och skred som idag ligger precis
42

Söder om sjukhusområdet och
Landshövdingevägen transporteras farligt
gods på järnvägen. Avståndet mellan
planområdet och järnvägen är ungefär
220 meter vilket ur riskhänsynspunkt
bedöms vara lämpligt för exempelvis en
hotellverksamhet.
ÖVERSVÄMNINGSRISK

För områden som ligger nära kusten eller
vattendrag ökar risken för översvämning
på grund av höga flöden och en stigande
havsnivå. Översvämningsriskerna längs
planområdet ligger invid Rönne å, som
genom Ängelholm påverkas av både
höga vattenstånd och höga flöden. SMHI
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Planförslaget har höjdsatts utifrån att risken
för skador till följd av översvämningar ska
minimeras. Detta innebär att lägsta nivå på
färdigt golv är reglerat till +4,0 och +6,0
meter i RH2000. På den lägre höjden planeras
inga känsliga funktioner utan där kan istället
finnas exempelvis entré, personalmatsal och
omklädningsrum. Om byggnadsdelar ska
uppföras under dessa nivåer, måste de utföras
vattentäta.

Utdrag från översvämningskarteringen som visar
vattnets utbredning vid scenariot som beskrivs ovan.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
VATTEN OCH AVLOPP

Planområdet ligger inom
verksamhetsområdet för renvatten och
spillvatten. Fastigheten är sedan tidigare
ansluten till kommunala vattentjänster och
anslutningspunkter finns upprättad i Södra
vägen och i Landshövdingevägen.
DAGVATTEN

Ängelholms kommuns dagvattenpolicy är ett
styrdokument som redovisar kommunens
riktlinjer för dagvattenhantering. Dagvatten
kan till exempel utgöras av regnvatten,
uppträngande grundvatten eller smältvatten
som tillfälligt finns på exempelvis en gata.
Dagvattenhantering löses idag inom
fastigheten och leds via interna ledningar
ut i Rönne å. Planområdet har tidigare varit
delvis bebyggt och hårdgjort. Ny bebyggelse
enligt planförslaget bedöms hårdgöra
planområdet i samma grad som tidigare.
Dagvattenlösningen är anpassad till den
hårdgörningsgraden och behöver inte byggas
ut.
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har under 2016 tagit fram en detaljerad
översvämningskartering längs Rönne å och
berört område (SMHI, 2016-08-23). Enligt
rapporten bedöms scenariot med ett framtida
klimatpåverkat 100-årsflöde i Rönne å,
kombinerat med framtida klimatpåverkat
100-årsvattenstånd i Skälderviken, vara
lämpligt för planering av bostäder.
Scenariot innefattar klimatpåverkan både
för 100-årsflödet och havsvattenståndet,
och används därför som underlag för denna
bedömning. En 100-årshändelse har statistiskt
sett 63 % sannolikhet (risk) att inträffa eller
överträffas under en period av 100 år. I
ovan nämnt scenario har kombinationer av
100-årshändelser gjorts, vilket innebär att den
sammanlagda återkomsttiden blir betydligt
längre och därmed blir sannolikheten mindre.
Utifrån detta scenario har en tvärsektion
tagits fram i anslutning till Tullportsbron som
ligger i direkt anslutning till planområdet.
Denna visar att vattnet riskerar att stiga till
+3,79 meter i RH2000.

Reningsbehov av dagvatten från området
har bedömts utifrån Ängelholms kommuns
dagvattenpolicy. Markanvändning är vald till
”stadskärnas bostads- och handelsområde”
alternativt ”bostadsområden (flerfamiljshus)
och handelsområde” vilket ger låga till
måttliga föroreningshalter.
Då inga större parkeringsytor planeras
inom området för hotellet, som utsätts
för nederbörd, bedöms föroreningshalten
från området till ”låga”. I enlighet med
dagvattenpolicyn ska zink- och koppartak
undvikas vid val av takmaterial då dessa kan
ge höga metallhalter i dagvattnet.
Recipient är Rönne å, vilken klassificeras som
”mycket känslig”. Utifrån dagvattenpolicyn
bedöms med ovanstående resonemang att
ingen rening av dagvattnet från området
behövs. Lågdelen är dock reglerad att ha ett
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sedumtak. Detta kan samla upp och fördröja
en del av dagvattnet.
Sjukhusområdet nyttjar idag inte det allmänna
ledningsnätet för dagvatten, utan har istället
egna utlopp till Rönne å.
TELE OCH BREDBAND

Planförslaget bedöms kunna försörjas med
tele och bredband från befintligt ledningsnät
i området.
VÄRME

Fjärrvärme finns framdraget och tillgängligt i
anslutning till planområdet.
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EL

Planområdet ligger inom Öresundskrafts
eldistributionsområde. För att undersöka
om det finns ett behov av en ny nätstation
för att försörja föreslagen byggnad med
el, har beräkningar gjorts för att uppskatta
byggnadens elförbrukning. Enligt
beräkningar, samt jämförelser med liknande
byggnader, väntas hotellets elförbrukning
uppgå till cirka 250-300 kilowatt. En sådan
förbrukning räknas till lågspänning.
Öresundskraft har i dagsläget två befintliga
nätstationer i närheten av planområdet med
effektuttag på 300 kilowatt. Då elförbrukning
förväntas att bli förhållandesvis låg,
bedömer Öresundskraft det som möjligt att
ansluta hotellet till någon av de befintliga
nätstationerna. Det finns dock inget utrymme
för större effektuttag, vilket innebär att
om förbrukningen skulle överstiga utförda
beräkningar går det inte att nyttja befintliga
nätstationer. En alternativ lösning för att
försörja ny byggnad med el kan då vara att
ansluta den till Hälsostadens egna nät.
AVFALL

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)
sköter sophanteringen och återvinningen
i Ängelholms kommun. Förslagsvis skulle
avfallshanteringen kunna samordnas
genom befintliga kulvertförbindelser.
Kulvertförbindelserna kan ansluta hotellet till
44

badhuset samt till en servicebyggnad väster
om planområdet där sophantering redan
finns.

KONSEKVENSER
MILJÖKVALITETSNORMER
LUFTKVALITET

Samtliga luftkvalitetsmätningar som har
genomförts i Ängelholms kommun har visat
på värden under miljökvalitetsnormen.
Mätningarna är genomförda 2014 och 2017.
Resultatet av mätningarna visar även på
en luftkvalitet som uppfyller de nationella
miljömålen, med undantag för luftpartiklar.
Då planförslaget förväntas medföra
en marginell trafikökning så bedöms
luftkvaliteten inte påverkas negativt.
Miljökvalitetsnormerna riskerar heller inte att
överskridas till följd av planförslaget.
VATTENKVALITET

En vattenförekomst är en specifik
vattensamling i naturen av en viss geografisk
storlek, till exempel en sjö, kustvik eller
ett vattendrag. Statusklassningar för vatten
görs av Vatteninformationssystem Sverige
vad gäller ekologisk och kemisk status.
Klassningen är en bedömning av hur vattnet
mår. Statusen ska vara ”God” eller ”Hög”
och den får inte försämras.
Vattenförekomster inom planområdet utgörs
av grundvattenförekomsterna ÄngelholmLjungbyhed och SE624463-131830, båda
med god kvantitativ och kemisk status.
Det finns en risk för att kemisk status inte
uppnås 2021, men ingen risk att kvantitativ
status inte uppnås. Inom planområdet finns
också huvudavrinningsområde Rönne å som
bedöms ha en god kemisk status men en
måttlig ekologisk status. För Rönne å bedöms
det finnas risk för att både den kemiska
och ekologiska statusen inte uppnås 2021.
(http://www.viss.lst.se/MapPage.aspx).

Dagvatten (MKN)
I enlighet med kommunens dagvattenpolicy
bedöms föroreningshalten från föreslagen
bebyggelse vara låg och hårdgöringsgraden
förväntas bli likvärdig med hur det tidigare
har varit på platsen. Därmed är det ingen
förändring av risk för påverkan. Utifrån
dagvattenpolicyn bedöms därför ingen rening
vara nödvändig och planförslaget bedöms
inte innebära någon påverkan på Rönne å.

Renvatten (MKN)
Plannområdet kan anslutas till det
kommunala dricksvattennätet vilket innebär
att uttag av grundvatten inte kommer att ske.

och tjugofyra etappmål. I Ängelholms
kommuns miljöplan 2014-2021 finns även
ett antal lokala inriktningar för miljömålen.
Det miljömål som främst berör aktuellt
planförslag är ”En levande och god bebyggd
miljö”. För Ängelholm innebär detta
bland annat att det ska vara en ”hållbar
bebyggelseutveckling med nybyggnation
i anslutning till befintlig bebyggelse”.
Planförslaget bidrar till detta då byggnadens
placering ligger nära befintligt sjukhus och
övrig bebyggelse samt stadsnära. I målet
om bebyggd miljö ingår också att minimera
bullerpåverkan, bevara gång- och cykelvägar
samt grönstruktur vilket detaljplanen tar
hänsyn till. Gång- och cykelvägen längs
Rönne å finns kvar i planförslaget och så
mycket värdefull vegetation som möjligt
ska skyddas i och med uppförandet av
byggnaderna. Övriga lokala miljömål anses
inte påverkas nämnvärt av planförslaget.

FISK- OCH MUSSELVATTEN

SOCIALA KONSEKVENSER

Spillvatten (MKN)
Spillvatten från planområdet kommer att
anslutas till det kommunala spillvattennätet
vilket innebär att påverkan på grund- eller
ytvatten av spillvatten lokalt blir obefintlig.

En liten del av Rönne å omfattas av
planområdet. Enligt Naturvårdsverkets
förteckning över fiskvatten som ska
skyddas enligt förordningen (2001:544)
om miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten är Rönne å (sträckan från
mynningen till Herrevadskloster) klassad
som laxvatten och vattendrag som behöver
skyddas eller förbättras för att upprätthålla
livskraftiga fiskbestånd i enlighet med
fiskvattendirektivet (78/659/EEG).
Planförslagets genomförande bedöms inte
medföra sådan påverkan på vattenområdet
att miljökvalitetsnormerna för fisk- och
musselvatten inte kan hållas.

LIVSMILJÖ

Tillgänglighet
Tillgängligheten bedöms förbättras i
området för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga. Planförslaget
säkerställer att det ska finnas tillgängliga
entréer på olika nivåer i topografin.

Konsekvenserna av planen förväntas inte
ge upphov till överskridande av gällande
miljökvalitetsnormer.

Trygghet
I takt med att mer varierade funktioner blir
tillgängliga inom sjukhusområdet så väntas
även de rörelser som blandar och befolkar det
offentliga rummet att öka. Ett mer verierat
utbud kan även skapa en ökning av rörelser
under större del av dygnet. I och i anslutning
till planområdet kommer olika mötesplatser
kunna skapas som främjar naturliga möten
och trivseln. Detta skapar i sin tur goda
förutsättningarna för att känslan av trygghet
ska öka.

MILJÖMÅL
Det svenska miljömålssystemet består av
ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål

Utformningen av det offentliga rummet
ska ligga i linje med samhällets åtagande
gentemot Barnkonventionen. Detta handlar
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om att säkerställa och utveckla miljöer där
barn och unga kan ges en trygg, trivsam och
tillgänglig plats där de kan vistas på egna
villkor.

GENOMFÖRANDETID

GESTALTNING

TIDPLAN

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Funktionsblandning
Planförslaget bidrar till en stärkt
funktionsblandning längs Storgatans
förlängning och centrumstråket genom
sjukhusområdet. Funktionsblandning
innebär att människor har nära till aktiviteter,
funktioner och andra värden. Det bidrar
till att en plats har potential att användas i
större utsträckning och av flera olika typer av
människor, vilket är positivt.

Detaljplanen förväntas kunna antas av
kommunfullmäktige tredje kvartalet 2020.
Tidplanen är preliminär och kan förändras
under arbetets gång.

Offentliga rum
Planförslaget och byggnadernas läge kommer
att stärka det offentliga rummet mellan
badhuset och Tullportsbron i Storgatans
förlängning. Detta i kombination med
funktionsblandningen skapar förutsättningar
för ett väl använt offentligt rum där det kan
uppstå möten mellan människor från olika
delar av staden.

FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Planområdet är beläget i anslutning övriga
delar av staden. Detta medför att mycket av
befintlig infrastruktur såsom gatunät och
parker kan samutnyttjas på ett mer effektivt
sätt utifrån ett kommunalekonomiskt
perspektiv.

PLANENS GENOMFÖRANDE
Genomförandefrågorna redovisar
de administrativa, organisatoriska,
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder
som krävs för ett samordnat genomförande
av detaljplanen.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen handläggs med ett utökat
planförfarande.
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Genomförandetiden är 5 år från den dag
planen vinner laga kraft.

HUVUDMANNASKAP

Kommunalt huvudmannaskap gäller inom
planområdet för allmän platsmark (PARK
och GATA).
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med
detaljplanens intentioner.
En del av den befintliga åpromenaden som
ansluter till Södra vägen löper i dagsläget
en bit över fastigheten Ängelholm 3:139.
Med hänsyn till detta föreslås cirka 40
m2 överföras från Ängelholm 3:139 till
Ängelholm 3:122. Kommunen har rätt
att lösa in marken enligt PBL 6:13. Om
denna rätt används ska ersättning betalas
till fastighetsägaren. Kommunen har även
en skyldighet att lösa in marken om berörd
fastighetsägare begär detta.
För markreservat (x-områden) kopplat
till allmännyttig gång- och cykeltrafik
på plankartan bör en rättighet bildas.
Kommunen blir då huvudman för området.
Markreservatet ansluter till Södra vägen
som är en allmän plats med kommunalt
huvudmannaskap, samt i nära anslutning
till Tullportsbron. Reservatet är till för
att säkerställa allmänhetens tillgänglighet
till passagen mellan Södra vägen och
Tullportsbron som är en viktig gen koppling
i området.

Dnr: PL 15-0023 KS 2016/115
Detaljplan för
del av Ängelholm 3:139

Markreservat genomförs vanligen genom
att det vid en lantmäteriförrättning bildas
ett servitut för en kommunal fastighet
att utnyttja området. För att ett servitut
ska kunna bildas krävs att servitutet är
av väsentlig betydelse för den härskande
fastighetens ändamålsenliga användning.
Kommunen ska se till att det skapas en
rättighet att använda markreservatet och
det är kommunen som är inlösenskyldig om
fastighetsägaren begär det.

Planavgift kommer därför inte att tas ut i
bygglovsskedet.

EKONOMISKA FRÅGOR

•

EXPLOATERINGSAVTAL

ANSVARSFÖRDELNING

Ansvaret för genomförande av detta
planförslag fördelas enligt följande:

•

Ängelholms kommun
• Framtagandet av detaljplan med
tillhörande planhandlingar och
utredningar.
• Utbyggnad, iordningställande och
förvaltare av allmän platsmark inom
planområdet.
• Framtagande av kontrollprogram samt
vid behov vidta åtgärder för att säkra
släntstabiliteten.

•

Exploatör/fastighetsägare
• Alla åtgärder och genomförandet inom
(nuvarande) fastighet Ängelholm 3:139.
• Ansöker om eventuell fastighetsbildning
hos Lantmäteriet och står för
förrättningskostnaderna.
• Bekostnad av flytt av befintliga ledningar.
• Tillgänglighetsåtgärder till åpromenaden.
• Bekostnad av eventuella åtgärder som
Ängelholms Flygplats AB måste vidta.
• Delvis bekosta det kontrollprogram som
framtas av kommunen.
• Delvis bekosta eventulla åtgärder för att
säkra släntstabiliteten inom tio år från att
detaljplanen vunnit laga kraft.

•

PLANEKONOMI

Framtagandet av detaljplanen bekostas av
beställaren vilket regleras i ett planavtal.

•
•

Reglering av kostnad för
tillgänglighetsåtgärder till åpromenaden
på allmän platsmark.
Överföring av mark från Ängelholm
3:139 till Ängelholm 3:122.
Reglering av kostnad för
kompensationsåtgärder vid eventuell
trädfällning.
Servitut och bekostnad av
iordningställande av gång- och cykelväg
för markreservat (x-områden).
Reglering av kostnad för kontrollprogram
med syfte att övervaka eventuella
markrörelser i slänten samt eventuella
förändringar i bottentopografin under en
10-årsperiod.
Reglering av kostnad för eventuella
framtida åtgärder för att säkra
släntstabiliteten inom tio år från att
detaljplanen vunnit laga kraft.

GRANSKNING

I samband med detaljplanen har ett
exploateringsavtal upprättats mellan
Ängelholms kommun och exploatören
Hälsostaden. Syftet med avtalet är att
styra upp processen för genomförandet av
detaljplanen. Avtalet behandlar huvudsakligen
följande frågor:

TEKNISKA FRÅGOR
TEKNISKA UTREDNINGAR
GEOTEKNIK

Flera geotekniska undersökningar har
genomförts för att översiktligt klargöra
områdets totalstabilitet. Vid detaljprojektering
av byggnader och övriga anläggningar krävs
att kompletterande undersökningar utförs
i läge för dessa och materialparametrar för
grundläggning av varje specifikt objekt tas
fram. Följande undersökningar föreslås:
• Djupare CPT-u sonderingar och jordbergsonderingar (Jb2) för att vidare
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•
•

utreda lerlagrets mäktighet.
Provpålning för bestämning av en påles
bärförmåga.
Fortsatta mätningar i installerade
grundvattenrör samt installation av
ytterligare rör för att erhålla information
om grundvattennivåns fluktuation inom
området.

GRANSKNING

Exploatören ansvarar inom kvartersmarken
för de kompletterande geotekniska
undersökningarna och åtgärder som kan
komma att erfordras för uppförandet av
byggnaderna.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats
av planarkitekt Joacim Dahlberg
och Amelie Hillåker, Planenheten.
Fastighetsförteckningen har framtagits
av GIS-ingenjör Anna Simes, Kart- och
mätenheten.
Övriga som varit delaktiga i planarbetet
är från planenheten, stadsarkitekt Pontus
Swahn, planchef Helena Östling, tf planchef
Jenni Wehrmann och planarkitekt Katinka
Lovén. Från mark- och exploateringsenheten,
mark- och exploateringschef Mårten
Nilsson och Annika Andersson. Från
stadsmiljö, gatuingenjör Helena Persson,
trafikingenjör Ann-Kristin Wiinberg och
parkingenjör Hanna Sandgren Hanzèn. Från
miljöenheten, naturvårdshandläggare Marja
Nordin och miljöinspektör Anna Lindahl.
Från bygglovsenheten, bygglovschef Johan
Maniet. Från VA-enheten, gruppchef
Roger Karlsson. Geraldine Thiere,
hållbarhetsingenjör klimatanpassning.
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Ängelholm den 4 juni 2020

Elin Tängermyr
Verksamhetschef Arkitektur & Teknik

Amelie Hillåker
Planarkitekt

ANTAGANDE

Samhälle/Planenheten

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)

Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Källor: Till fastighetsförteckning är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen ansvarar för denna information. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används
eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm.
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SAMMANFATTNING
Ängelholms kommun håller på att ta fram en detaljplan, genom vilken det blir
möjligt att uppföra en högre byggnad för hotell-, sjukhusvård-, kontor- och
konferensändamål. Byggnaden planeras att få en högdel, vars lägsta
byggnadshöjd över angivet nollplan får vara +75 m. Den lägre delen av
byggnaden föreslås vara 11,5 och 17,5 meter över nollplanet. Marken får
anordnas för underjordisk parkering. Slänten ner mot ån fortsätter att
planläggas som PARK. Se vidare bilaga 2 för plankarta.

Plankarta 2020-03-31. Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap omfattar GATA
(ljusgrå yta), PARK (ljusgrön yta) och NATUR (ljusgrön yta). Kvartersmark omfattar, C1 och C2=
centrum, O=tillfällig vistelse (orange yta), O2=konferenslokaler samt D1=sjukhusvård. För mer
information gällande egenskapsbestämmelser för kvartersmark och administrativa
bestämmelser se bilaga 2.

Ängelholms kommun har i samråd med Länsstyrelsen bedömt att planen kan
medföra betydande miljöpåverkan, och att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) ska tas fram.

Stads- och landskapsbild
Som helhet betraktat har orten Ängelholm en stadsbild av småstadskaraktär
med lägre hus och övervägande småskaliga gaturum. På den södra sidan
om Rönne å, i direkt anslutning till planområdet, är skalan dock större med
sjukhusets byggnader och högre flerfamiljshus i närheten av planområdet.
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Planförslaget medger att en smal och mycket hög byggnadskropp uppförs på
sjukhusområdet i närheten av Rönne å. Den kommer att stå i stor kontrast till
omgivningen. Detta är också ett av syftena med planförslaget, att skapa ett
nytt landmärke i Ängelholm.
Bebyggelsen med dess egenskapsbestämmelser för kvartersmark kan
medföra att träd inom främst kvartersmarken kan behöva fällas, vilket för
flertalet träd skall föregås av marklov för trädfällning.
Detaljplanens konsekvenser för stads- och landskapsbilden kommer att bli
stora, från vissa platser i staden. Om förändringarna upplevs som positiva
eller negativa beror på hur åtgärderna genomförs. Upplevelsen av
förändringen är också i viss mån subjektiv och beroende på hur betraktaren
anser att Ängelholm ska utvecklas - om Ängelholms befintliga småskaliga
karaktär bör förstärkas eller om man önskar ett nytt högt landmärke som
signalerar Ängelholms nya karaktär.

Kulturmiljö
Planområdet och dess närmaste omgivning har varit en betydelsefull plats
genom tiderna. Området ligger invid stadens gamla infart, där Carl XV:s bro
finns i det gamla broläget. Sedan länge har man värnat om Åpromenaden
och grönskan runt denna samt tillgängligheten till ån. Inom sjukhusområdet
finns den kulturhistoriskt värdefulla portvaktsbyggnaden från 1937 bevarad,
liksom rester av en före detta lasarettspark i sluttningen ner mot
åpromenaden.
Planförslaget innebär precis som i den gällande detaljplanen risk för att
portvaktsbyggnaden rivs. Om portvaktsbyggnaden rivs får detta direkta stora
negativa konsekvenser för kulturmiljövärden inom planområdet och de
regionala kulturmiljövärdena knutna till platsen, med Ängelholms lasarett
som viktig representant för stadens utveckling sedan 1800-talet. Planen
bedöms även medföra negativa konsekvenser då årummets gröna karaktär
förändras, genom att en del av den före detta lasarettsparken i slänten
bebyggs.
Den nya byggnaden kommer att bli ett dominerande nutida tillägg i
Ängelholm, både när det gäller skala och utformning. Delar av Ängelholms
stadsbild påverkas visuellt av planförslaget. I stora delar av stadskärnan
kommer byggnaden inte att vara synlig men i några gaturum kommer den att
vara påtaglig. Bedömningen är att planförslaget får obetydliga till stora
negativa konsekvenser på de regionala kulturmiljövärden Ängelholms
stadsbild representerar. De negativa konsekvenserna kan delvis mildras
genom anpassning av utformningen av den nya byggnadens högdel.
För att bibehålla och utveckla kulturmiljövärden inom planområdet föreslås
att portvaktsbyggnaden bevaras och skyddas i plan. Liksom i gällande plan
behövs det marklov för trädfällning.

Rekreation och natur
Rönne å ingår i ett område som är utpekat som riksintresse för friluftsliv. På
ån förekommer båttrafik, kanot och paddling och utmed ån finns en
åpromenad. Genom planen kommer allmänheten även fortsättningsvis ha
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tillträde till området. Riksintresset för friluftsliv bedöms inte påverkas av
detaljplanen.
På en lokal skala bedöms tillgängligheten öka liksom nyttjandegraden av
rekreationsytorna då fler människor kan komma att röra sig inom
planområdet. Kvaliteten på rekreationsmiljön bedöms försämras i och med
att en hög byggnad blir synlig i årummet. Totalt sett bedöms planförslaget
därmed ge både små positiva och måttligt negativa konsekvenser för
rekreationen i området.
Rönne å ingår i ett riksintresse för naturvård (Rönne ås dalgång, Ageröds
mosse) och i ån finns lax och havsöring som vandrar upp längs vattendraget
för att leka. Riksintresset bedöms inte påverkas av detaljplanen.
Planförslagets maximala nyttjande skulle kunna leda till att många av
planområdet träd kan behöva tas ner, vilket leder till en viss förändring av
förutsättningarna för den biologiska mångfalden. I gällande plan behövs det
marklov för trädfällning, vilket också gäller för de flesta träd i den nya planen.
Konsekvensen för naturmiljön bedöms som liten negativ påverkan.
Strandskyddet medför ett skydd för allmänhetens tillträde till vattenområdet
och för det växt- och djurliv som finns där. Idag är strandskyddet inom
planområdet upphävt genom befintliga detaljplaner. Strandskyddet
återinträder för PARK och NATUR vilket är positivt för att trygga rekreationsoch naturmiljön. Strandskyddet upphävs för övriga delar av detaljplanen.

Vatten
Vid placeringen av byggnaden har hänsyn tagits till risken till stigande havsoch vattennivåer och för översvämning. Det planerade Hälsohotellet bedöms
inte påverka vattenkvaliteten i Rönne å.

Mark och geoteknik
Höga byggnadsdelar ska grundläggas på pålar. Erosionsrisken bedöms som
låg. Utifrån de utförda beräkningarna samt på den utförda
känslighetsanalysen bedöms stabilitetsförhållandena vara erforderliga inom
det aktuella området när byggnad som planen medger har uppförts.
Konsekvensen bedöms som positiv då risken för skred minskar jämfört med
dagens situation.

Människors hälsa
Planförslaget medför positiva konsekvenser för sjukhusverksamheten
eftersom Hälsohotellet ger möjlighet att avlasta andra delar av
verksamheten. Trafiken på Södra vägen och Landshövdingevägen beräknas
öka med anledning av planen, men ökningen är liten och gatorna kommer att
klara av den framtida trafiken. Bullernivåerna för majoriteten av bostäderna
längs Landshövdingevägen och Södra vägen överskrider gränsvärdet för
buller från väg redan idag och kommer att göra det även år 2040.
Planförslaget påverkar nivåerna endast marginellt. Fasad och fönster på
planerad ny byggnad får dimensioneras för att uppnå vald ljudklass för huset.

Vindförhållanden, beskuggning
Offentliga ytor kräver generellt mycket skydd mot vinden. Vid planering av ny
bebyggelse bör därför hänsyn tas till hur dessa kan påverka
vindförhållandena på befintliga och planerade ytor.
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En fritt stående hög byggnad kan förändra vindförhållandena på platsen.
Störst påverkan sker inom en radie som motsvarar höjden på höghuset. I
närområdet finns andra byggnader och vegetation som kan mildra
effekterna. En för planen unik vindkomfortstudie har genomförts (SMHI,
2018). Hälsohotellets står på 80 meters höjd ensamt i väst- och ostvinden
och detta kommer innebära en påverkan på vindklimatet på gatunivå. Detta
påverkar bland annat möjligheterna för långvarigt uppehåll längs
Åpromenaden (4) under vinterhalvåret eftersom medelvindhastigheten är
högre då. Konsekvenserna under sommaren är mindre då
medelvindhastigheten är lägre. Därmed bedöms byggnaden medföra
måttliga negativa konsekvenser för vindförhållanden på platsen.
Under delar av året kommer skuggan av en hög byggnad under kortare tider
påverka bostäder i nordväst, norr och nordöst vilket bedöms medföra
måttliga negativa konsekvenser för skuggförhållanden i området.

Nollalternativet
De positiva konsekvenser för sjukhusverksamheten som ett hälsohotell
skulle medföra uteblir i nollalternativet.
Bedömningen är att stads- och landskapsbilden kan komma att förändras på
det lokala planet i nollalternativet, dvs om de befintliga detaljplanerna behålls
och utnyttjas maximalt. Nollalternativet bedöms ge måttliga negativa
konsekvenser för stads- och landskapsbilden på grund av att bebyggelse i
sex våningar hamnar nära årummet och på så sätt blir väldigt synligt
norrifrån, från Storgatan samt från årummet.
När det gäller kulturmiljön och nollalternativets konsekvenser finns en
ovisshet angående portvaktsbyggnadens framtid. I gällande plan har
byggnaden inget skydd och något sådant ges inte heller i planförslaget. I
övrigt sker ingen kulturhistorisk påverkan på stadskärnan.
Byggnader, upp till sexvåningar, kan tillföras inom kvartersmarken i de
befintliga detaljplanerna. Detta skulle endast påverka årummet till liten del då
träden i området delvis skymmer byggnader inom sjukhusområdet. Samlat
bedöms de rekreativa värdena påverkas mindre i ett nollalternativ jämfört
mot planförslaget. Konsekvensen för naturvärden i nollalternativet blir större
än i planförslaget eftersom fler träd inom kvartersmarken riskerar att
avverkas vid fullt nyttjad byggrätt. Konsekvensen för mark bedöms som
positiv då även nollalternativets planförslag kan leda till minskad risk för
skred. Bullersituationen bedöms likvärdig för nollalternativet som för
planförslaget. Vindkomforten bedöms bättre i nollalternativet än i
planförslaget.

Samlad bedömning
Sammantaget bedöms konsekvenser på kulturmiljövärdena tillsammans med
stads- och landskapsbilden leda till att planförslaget medför betydande
miljöpåverkan. Åtgärder för att mildra konsekvenserna bör vidtas, så som
utformning av byggnad, ianspråktagande av lokala kulturmiljöobjekt samt till
viss del anpassning av detaljplanens bestämmelser. Dock bedöms
planalternativet fortfarande innebära betydande miljöpåverkan.
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1

BAKGRUND OCH SYFTE

En ny detaljplan håller på att upprättas i Ängelholm, vars syfte är att pröva
möjligheten att uppföra en högre byggnad för hotell-, kontor- och
konferensändamål inom ett befintligt sjukhusområde. Byggnaden ska
fungera som ett hotell och även vara en del av vården i Ängelholm, där
patienter och anhöriga kan bo under sin vistelse inom sjukhusområdet.
Under marknivå möjliggörs för ett garage. Årummet, som inkluderar
åpromenaden och Rönne å, ska även fortsättningsvis vara tillgänglig för
allmänheten.
Det aktuella planområdet begränsas av Rönne å i norr, Södra vägen i öst,
befintligt sjukhusområde i söder och det nya badhuset i väst, se Figur 1.
Planområdet omfattar del av fastigheterna Ängelholm 3:139 och Ängelholm
3:122 i Ängelholms kommun, se Figur 2.
Ängelholms kommun har upprättat en behovsbedömning (daterad 2016-0817). Genom denna har, i samråd med Länsstyrelsen, beslut tagits att
detaljplanen kan medföra en betydande miljöpåverkan och därför skall en
miljöbedömning utföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.

Figur 1. Kartan visar i vilket område i Ängelholm som detaljplanen ligger. Dess närmare
avgränsning visas i Figur 2.
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Figur 2. Kartan visar aktuellt planområde vilket omfattar delar av fastigheterna Ängelholm 3:139
och Ängelholm 3:122 i Ängelholm, Ängelholms kommun.

2

AVGRÄNSNING AV MKB

Planområdet avgränsas av Rönne å i norr, Södra vägen i öst, befintligt
sjukhusområde i söder och det nya badhuset i väst.
De ämnesområden som i behovsbedömningen bedömts kunna medföra en
stor miljöpåverkan är luft och klimat, stads- och landskapsbild, kulturmiljö,
geoteknik och översvämning. Fokus i MKB-processen kommer därför att
vara på dessa områden. Luft- och klimatsituationen liksom beskuggning
beskrivs i denna rapport under rubriken ”Vindar och beskuggning”. Klimat
beskrivs även i form av risk för översvämning under rubriken ”Vatten”. Då
strandskyddsfrågan aktualiseras vid ny detaljplan har även natur och
rekreation konsekvensbedömts.
I samrådsskedet har en fråga om vibrationer från järnvägen kan påverka
området. Frågan belyses i planbeskrivningen men föranleder inga problem
och avgränsas därför bort i miljökonsekvensbeskrivningen.
Vid bedömning av planens konsekvenser har en fyragradig skala använts,
där konsekvenserna bedöms vara stora, måttliga, små, eller ringa/inga.
Bedömningskriterierna utgår från generella vedertagna miljöprinciper som vid
behov är platsanpassade och beskrivs närmare under respektive
ämnesområde i kapitel 6. Vid beskrivning av framtida trafikflöden och
bullernivåer är beräkningarna gjorda för år 2040.
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3

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

3.1

ÖVERSIKTSPLAN

Ängelholms kommun antog den 29 augusti 2017 en ny översiktsplan (ÖP),
vilken benämns Översiktsplan 2035. Översiktsplanen visar inriktningen på
den långsiktiga utvecklingen av kommunen och ger vägledning om beslut
kring hur mark- och vattenområden ska användas och hur den redan byggda
miljön ska utvecklas.
Ängelholms kommun har i sin mark- och vattenanvändningskarta för ÖP
2035 markerat att den pågående markanvändningen för det nu aktuella
planområdet är ”Bostäder”. Rönne å är i denna karta markerad som ett
”grönt stråk”, vilket innebär att det är ett sammanhängande stråk som har
stor betydelse för såväl djur- och växtlivet som för människan. Kommunen
har även låtit upprätta en interaktiv karta av översiktsplanen, vilken istället
anger hela sjukhusområdet som befintlig bebyggelse. I ÖP anges även att
sjukhusområdet kan erbjuda en stor potential för kommande etablering av
kunskapsintensiva företag.
I översiktsplanen redovisas ett antal ställningstaganden där aktuell detaljplan
bland annat bidrar till följande punkter:
•
•
•
•
•
•
•

Planera för en förtätning i centralorten och i större tätorter
Planera för ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära lägen
Främja en blandad bebyggelsestruktur i centralort och i större
tätorter
Verka för god folkhälsa
Ge kommuninvånarna god samhällsservice
Beakta landskapsbilden vid planering av ny bebyggelse
Stärka attraktiviteten i Ängelholms kommun genom att utrymme för
utveckling ges i form av t ex spektakulära byggnader

I översiktsplanen anges att översvämningsrisker till följd av
klimatförändringar och stigande havsnivåer ska beaktas när nya
bebyggelseområden planeras.
Riktlinjen är att följande höjdnivåer ska hållas i Ängelholms kommun
(Höjdnivån avser höjd för färdigt golv):
+ 4 meter över havet avseende byggnader med samhällsviktig verksamhet
+3,5 meter över havet för övrig bebyggelse
I planbeskrivningen görs bedömningen att planförslaget med hänsyn till
bland annat ovanstående ställningstaganden, följer intentionerna i gällande
översiktsplan utifrån många aspekter. Däremot avviker planförslaget i vissa
avseenden. Detta gäller i huvudsak omständligheten att planområdet i markoch vattenanvändningskartan är utpekat som pågående markanvändning
”bostäder”, vilket inte är förenligt med planförslagets syfte. Därför är den
sammanvägda bedömningen att detaljplanen saknar stöd i kommunens
översiktsplan.
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3.2

GÄLLANDE DETALJPLANER

De gällande detaljplaner som ingår i planområdet är DP 1087, B81, B40 och
B231, se översikten i Figur 3. Dessa beskrivs kortfattat nedan.

Figur 3. Översiktskarta över detaljplanerna i området. Aktuellt planområde är markerat med en
svart, streckad linje.

DP 1087
Gällande detaljplan DP 1087 omfattar hela sjukhusområdet, se Figur 4 där
beteckningen DC ingår i det nu aktuella planområdet, planlagt för
”Hälsovård, Sjukhusvård, Äldrevård samt vårdanknuten forskning,
Centrumändamål.” Högst 45 % av tillåten byggnadsarea får ha 4-6 våningar.
Ett område närmst Rönne å består av prickad mark vilket innebär att inga
byggnader får uppföras här. Inga träd får fällas inom prickad mark och
marklov krävs för trädfällning. Inga skyddsbestämmelser omfattar
portvaktsbyggnaden. Detaljplanen vann laga kraft 2015-07-17 och har en
genomförandetid på fem år, dvs till och med 2020-07-17.
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Figur 4. Gällande detaljplan DP 1087.

B 231 KV. Vakteln m.m
Den yta som berörs av planområdet i B 231 KV. Vakteln m.m är i
detaljplanen betecknad som Vb ”Vattenområde med (mindre) bryggor båthus
och dyl.” (blå ytan), se Figur 5, vilken motsvarar delen av Rönne å nedanför
sjukhuset. Detaljplan B231 vann laga kraft 6 juni 1980.

Figur 5. Detaljplan B 231. Den blå ytan är Rönne å och en del av den ingår i planområdet.

B81
Detaljplan B81 benämns ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för
Lasarettsområdet, upprättat i maj 1949”. Inom aktuellt planområde reglerar
detaljplanen slänten med åpromenaden ner mot Rönne å som ”Allmän plats,
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park och plantering” (vågig yta). Södra vägen är planlagd som ”Allmän plats,
gata”.se Figur 6. Detaljplan B81 vann laga kraft 29 december 1949.

Figur 6. Detaljplan B 81.

B 40
Detaljplan B40 är upprättad år 1937 och reglerar inom aktuellt planområde
Rönne å öster och väster om Carl XV:s bro som ”Område, som skall utgöra
vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas”. En yta sydost om Carl
XV:s bro är planlagd som ”Allmänna platser”, se Figur 7. Detaljplan B40 vann
laga kraft 25 oktober 1940.

Figur 7. Utklipp ur detaljplan B 40.

3.3

STRANDSKYDD

Figur 8 visar strandskyddade områden längs Rönne å, utdrag från
Länsstyrelsens webbgis. Planområdet omfattas inte av strandskydd i likhet
med övriga delar längs Rönne å inom Ängelholms centrala delar.
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Vid ändring av detaljplanen återinförs strandskyddet automatiskt.

Figur 8. Strandskyddsområden kring Rönne å idag. Källa: Länsstyrelsen Skånes webbgis.

4

NULÄGESBESKRIVNING

4.1

STADS- OCH LANDSKAPSBILD

Planområdet ligger längs Rönne å i den del av årummet som avgränsas av
de två broarna Tullportsbron och Carl XV:s bro. Det är ett grönt stadsrum
bestående av ån och dess båda strandkanter. Karaktären domineras av ån.
På södra sidan, det vill säga inom planområdet, är det gräsytor med
grusgång och flera stora träd. De fullvuxna träden skapar tydliga väggar i
rummet. Slänterna är relativt branta.
Den norra å-kanten, motsatt sida från planområdet, består av en liten park
med klippta gräsytor, planteringar, en liten skulptur och träd samt grusade
gångvägar. En hög stödmur håller del av nivåskillnaden för att ge parken mer
användbar gräsyta. Vid rörelse längs ån i detta avsnitt går de fria siktlinjerna
främst mellan södra och norra sidan av årummet.
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Figur 9. Vy över årummet där hotellet kommer att byggas.

Söder om planområdet breder sjukhuset ut sig. Byggnaderna är av
varierande ålder och har en höjd på som mest drygt trettio meter över ån.
Direkt i väster ansluter planområdet till det nybyggda badhuset, vilket har en
träribbsfasad mot ån. Ytterligare västerut ligger Rönne å park med ljusgrå
flerfamiljshus i åtta våningar. De bäddas delvis in av höga träd kring dem.
På norra sidan av ån är det flerfamiljshus i mellan tre och fyra våningar samt
enfamiljshus. Husbeståndet är mer småskaligt och av äldre årgång än
beståndet på södra sidan.
Mellan den tänkta hotellbyggnaden och badhuset spänner den nya gångoch cykelbron Tullportsbron i en kraftfull båge över årummet, Figur 10.

Figur 10. Den nya gång- och cykelbron med sin kraftfulla båge.

16 | 10252297 • MKB för Detaljplan Hälsostaden Ängelholm

Öster om planområdet förenar Carl XV:s bro de två å-sidorna. Dess
brospann är inte så storskaligt och utformningen mer lågmäld, Figur 11.

Figur 11. Carl XV:s bro sedd från planområdet på södra sidan av årummet.

Karaktärerna i det stadslandskap som omger planområdet skiljer sig alltså
mellan södra och norra sidan. Stadskärnan på norra sidan är småskalig med
äldre bebyggelse och kyrkan vid torget som högsta byggnad. På södra sidan
är skalan större med sjukhusets byggnader och högre flerfamiljshus. De nya
tilläggen bland sjukhusets byggnader, liksom badhuset och Tullportsbron har
ett samtida uttryck.
Som helhet betraktat har orten Ängelholm en stadsbild av småstadskaraktär
med lägre hus, varav flera äldre, och övervägande småskaliga gaturum.

4.2

KULTURMILJÖ

Ängelholms kommun har inga områden som är utpekade som riksintressen
för kulturmiljövård. I ÖP Ängelholms kommun 2035 Del 2. Riksintressen
miljö- och riskfaktorer omnämns att en studie kring ”Fördjupat och förbättrat
kunskapsunderlag för kulturmiljövårdens riksintressen – Rönneå ett
riksintresse för kulturmiljövården” pågår. Planområdet berörs inte av några
fasta fornlämningar. Här finns dock en registrerad övrig kulturhistorisk
lämning, RAÄ-nummer Ängelholm 67:1 – fästning/skans.
Planområdet ligger i direkt anslutning till Rönne å och årummet, som är
utpekat som värdefullt kulturmiljöstråk i Regionalt Kulturmiljöprogram för
Skåne. Planområdet ligger också inom området utpekat som värdefull
kulturmiljö Ängelholms stad i Regionalt Kulturmiljöprogram för Skåne.
Motiv för bevarande enligt länsstyrelsens kulturmiljöprogram:


Rönneås betydelse som värdefullt kulturmiljöstråk, där ån slingrar sig
genom Ängelholm och bildar ett naturligt grönstråk i staden.



Ängelholm bevarar delvis karaktären av 1800-talets stadsmiljö. Av
betydelse för miljön är såväl det äldre gatumönstret som tomternas
storlek och form samt de äldre byggnadernas placering och utseende.
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Rådhuset, tingshuset och kronohäktet är betydelsefulla administrativa
byggnader.


Den sammanhållande järnvägsmiljön från 1800-talets slut med station
och tillhörande byggnader vittnar om en viktig utveckling av staden.



Karta tillhörande det regionala kulturmiljöprogrammet inkluderar större
delen av Ängelholms 1900-talsbebyggelse utan närmare precisering av
uttryck förutom fritidshusområdet Ängelholms havsbad. Se figur 12.

Figur 12. Utdrag ur kartan tillhörande Länsstyrelsen Kulturmiljöprogram Skåne. Streckat område
markerar värdefullt kulturmiljöstråk (Rönneå); prickat område markerar särskilt värdefulla
kulturmiljöer (Ängelholms stad). Utredningsområdet berörs av båda dessa kategorier.

Inom planområdet finns idag en utpekad byggnad med bevarandevärden –
portvaktsbyggnaden från 1937 (Ängelholms bevaringsprogram, 1987), se
Figur 13. Planområdet är beläget inom delområde XII Gamla och nya station.
Två byggnader inom sjukhusområdet ingår i urvalskategori Klass II: Byggnad
med stort kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. Dels portvaktsbyggnaden
från 1937 (inom röd ring på karta); dels en äldre kontorsbyggnad från början
av 1900-talet (revs 2009, överkryssad på karta).
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Figur 13. Ur Kartbilaga till Ängelholms bevaringsprogram från 1987.

En Kulturmiljöanalys har gjorts för att beskriva planområdets kulturhistoriska
värde och kontext (WSP, 2017). Sammanfattningsvis konstaterar rapporten
att planområdet och dess närmaste omgivning varit en betydelsefull plats
genom tiderna. Här finns en intressant historisk kontext med flera berättelser
att ta fasta på, som både överlagrar varandra och existerar parallellt som
årsringar. Berättelser som kan lyftas fram och stärka platsens identitet i
samband med framtida utveckling av området.
Planområdets kulturhistoriska kärnvärden definieras enligt följande:
Läget invid södra infarten - betydelsefull plats i staden Ängelholms historia
Uttryck för detta värde är nuvarande Carl XV:s bro som fortsätter
brolägets långa kontinuitet i området sedan staden anlades 1516.
Viktiga stadsfunktioner knutna till platsen lever vidare här genom
namnbruk i omgivningen såsom kv Östre skans, Tullportsparken och
Tullportsbron.
Rönne å och årummet som grönt stråk genom Ängelholm
Uttryck för detta värde är Åpromenaden och dess parkliknande
grönstruktur, som stadens planerare särskilt värnat om som allmän
mark sedan en bit in på 1900-talet, liksom tillgängligheten till vattnet
genom bryggor.
Ängelholms lasarett – en viktig representant för stadens utveckling sedan
1800-talet
Lasarettets tillkomst i slutet av 1800-talet på den förnämsta platsen
utanför den gamla stadskärnan, i fonden av Storgatan, invid den
gamla infarten från söder, markerar ett mycket viktigt
utvecklingsskede i stadens historia. Sjukhusområdets långa
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platskontinuitet är en viktig del i berättelsen om såväl stadens som
sjukhusets utveckling.
Uttryck för detta värde utgörs dels av den exteriört välbevarade
portvaktsbyggnaden från 1937, som är belägen i nordöstra hörnet av
det ursprungliga lasarettsområdet. Dels av de rester av anlagd
lasarettspark som finns i sluttningen ner mot Rönneå, se Figur 14
Figur 15.

Figur 14. Foto från ca 1910 (hämtad ur Ängelholm 500 år). Visar slänten ner mot Rönneå norr
om lasarettsbyggnaden, som anlagts som sjukhuspark.

Figur 15. Slänten i sjukhusområdets norra utkant fotograferad omkring 2000. Detta är resterna
av den gamla sjukhusparken. Detta är också platsen där Horns skansar ska ha legat (Övrig
kulturhistorisk lämning).
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Enligt tidigare bedömning ansågs portvaktsbyggnaden vara svår att använda
varför inga bevarandebestämmelser fastställts i nu gällande detaljplan.
Samma bedömning har gjorts i det nya planförslaget. Resterna av den före
detta sjukhusparken ligger inom prickad mark, som enligt gällande plan inte
får bebyggas. Även den ombyggda Carl XV.s bro ligger inom planområdet.
I övrigt utgörs planområdet av allmän mark i form av den kulturhistoriskt
värdefulla Åpromenaden.
I kulturmiljöanalysen (WSP 2017) förtydligas även betydelsen av de
kärnvärden som anses vara regionalt skyddsvärda för Ängelholm och dess
stadsbild, sammanfattningsvis:


Rönneå och årummet som avgränsar den gamla staden är ett mycket
viktigt karaktärsdrag för Ängelholm som skapat förutsättningar för
stadens uppkomst och utveckling genom tiderna. Årummet utgör sedan
tidigt 1900-tal en betydelsefull del av staden Ängelholms park- och
grönstruktur. Ett viktigt uttryck för detta är Åpromenaden som finns längs
delar av åstränderna genom Ängelholm. Liksom tillgängligheten till
åstränderna genom bryggor.



Ängelholms bevarade småstadskaraktär innanför åslingan är ett resultat
av medveten stadsplanering sedan 1940-talet med mål att såväl skydda
enskilda särskilt värdefulla byggnader och bebyggelsestrukturer, som att
uppnå en god helhetsverkan när nya byggnader uppförs.



Den bebyggelse som växte upp som en krans utanför åslingan från
mitten av 1800-talet, vittnar om stadens utveckling i samband med
industrialiseringen. Hit förlades förutom industrier även betydelsefulla
samhällsfunktioner såsom järnväg, lasarett och skolor samt nya
bostadsområden för den växande befolkningen. Uttryck för 1800talskransen idag är järnvägsmiljön med välbevarade byggnader,
respektive lasarettsområdets platskontinuitet.



Kommentar till karta tillhörande det regionala kulturmiljöprogrammet, se
Figur 16 med bildtext, som beskriver Ängelholms nuvarande stadssiluett
och dess karaktärsdrag.
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Figur 16. Flygbild över centrala delarna av Ängelholm (hämtad ur Program för parallella uppdrag
Hälsohotellet, framtagen av Hälsostaden).

Den stadssiluett som framträder är tät och relativt låg bebyggelse i
stadskärnan innanför åslingan respektive i norr. Inom detta område är
det fortfarande Ängelholms kyrka, byggd på 1700-talet, som är högst.
Närmast utanför åslingan finns en krans av högre byggnader, som
tillkommit fr o m 1970-talet på tidigare industritomter, ursprungligen
bebyggda i slutet av 1800-talet. I denna 1800-talskrans med storskalig
bebyggelse ingår även sjukhusområdet samt järnvägsmiljön.
I ytterområdena återfinns lägre egnahemsbebyggelse från 1900-talets
första hälft respektive efterkrigstidens bebyggelse, där skalan på hus och
områden blir större fr o m med 1960-talet.

4.3

REKREATION

Hela Rönne å ingår i Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken, se
Figur 17. Sedan området utpekades som riksintresse år 1989 har
förutsättningarna förändrats. Vissa delar är bebyggda och andra delar brukas
som t ex jordbruksmark. Riksintresset för friluftsliv har nyligen setts över av
länsstyrelsen. Förändringarna innebär att riksintresset för Rönne å ej längre
inkluderas i Bjärekusten-Skäldervikens riksintresse. De främsta
huvudkriterierna för riksintresset är: ”Område med särskilt goda
förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer” samt
”Område med särskilt goda förutsättningar för vattenknutna friluftsaktiviteter
och därmed berikande upplevelser.”
Ängelholms kommun förutsätter att riksintresset inte utgör hinder mot en
naturlig bebyggelseutveckling för samhällena i området (ÖP 2035).
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Figur 17. Karta över riksintressen för friluftsliv (blå streckad markering). Källa: Naturvårdsverkets
webbverktyg Skyddad natur, 2017. Den del av riksintresset som berörs av planförslaget finns
markerat inom en svart ring.

På Rönne å förekommer båttrafik, kanot och paddling. Inom planområdet
finns också en gångbana utmed Rönne å, vilken ingår i vandringsleden
”Ottos led” där också den belysta gång- och cykelvägen över Carl XV:s bro
ingår. Ottos led är ett 10 km långt vandringsstråk som går igenom
Kronoskogen och längs Rönne å. Utmed bron går även cykelstråket
”Kullahalvön runt”.

Figur 18. Vandringsstråket ”Ottos led” (gulgrön linje) och cykelstråket ”Kullahalvön runt” (grön
linje).

Kommunen investerar i och lyfter fram och förädlar värdet av Rönne å
genom ”Rönneåprojektet” (Ängelholms kommun, 2012). En rad åtgärder
pekas ut i rapporten:
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4.4

Området kring Rönne å ska inte längre vara en baksida utan en
framsida.
Förutsättningar behöver skapas för aktiviteter, rekreation och näring
av varierat slag i anslutning till ån.
Förbättringar av gc-led ca 600 m, från järnvägsbron i Rönneå Park
fram till Carl XVs bro.
Ytterligare förlängning av GC-väg från Carl XV:s bro vidare mot
stadshuset längs ån.
En flytbrygga föreslås anläggas under Carl XV:s bro.
Det bör läggas vikt vid hur ån och stadens profil kan stärkas av
växter och effektbelysning vid stadens broar och intilliggande
områden.
Det finns förutsättningar att utvecklas café- och
restaurangverksamhet vid årummet vid sjukhuset.
Utmed lederna kring ån finns förutsättningar att anlägga enklare
platser för avkoppling och rekreation.

NATUR

Rönne å berörs av riksintresse för naturvård (Rönne ås dalgång, Ageröds
mosse) enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken. Rönne å beskrivs bland annat som
följer: ”Rönne å har limnologiska värden av skilda slag i olika delar beroende
på att den övre delen av ån är snabbflytande medan den nedre delen är en
långsamflytande slättå. Havsöring och lax vandrar upp i vattendragen och
dess biflöden.”

Figur 19. Karta över riksintressen för naturvård i aktuellt område. Källa: Naturvårdsverkets
webbverktyg Skyddad natur, 2017.

En sökning efter hotade arter gjordes av WSP på Artportalen den 11
september 2017. Artportalen är en sökdatabas för växter, djur och svampar.
Sökningen gjordes för fynd registrerade mellan 1990 och 2017. Fynden
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presenteras nedan och är klassade enligt rödlistan i olika kategorier
beroende på artens bedömda tillstånd och status.
Fynd av spillkråka (Dryocopus martius) finns noterade vid sjukhuset från år
2006 och 2007. Spillkråkan är bedömd som Nära hotad (NT) enligt rödlistan.
Fynd av skogsalm (Ulmus glabra) som är Akut hotad (CR) finns registrerad
vid gång- och cykelbanan nedanför sjukhuset (från år 1996).
På andra sidan av Rönne å (jämfört med sjukhuset och aktuellt planområde)
finns registrerat (år 2015) fynd av laven gulvit blekspik (Sclerophora pallida)
som är klassad som Sårbar (VU) enligt rödlistan. Arten växer på gamla
ädellövträd i öppna och ofta svagt dammimpregnerade lägen. Alla blekspikar
(Sclerophora) är utmärkta indikatorer på höga naturvärden och samtliga är
signalarter. På träd och i bestånd där arten förekommer påträffas ofta en rad
andra rödlistade eller ovanliga lavar (Artdatabanken, 2017).
Två fynd av utter (Lutra lutra) finns registrerat vid Carl XV:s bro år 2017.
Utter är klassad som Nära hotad (NT) enligt rödlistan.
Längs med strandpromenaden vid Rönne å finns en del ädellövträd, främst
bok och lind. Inom planområdet har det tidigare varit öppen parkmark
kopplad till sjukhuset, så träden inom planområdet har ingen längre skoglig
kontinuitet, Figur 14. Detta minskar sannolikheten för att sällsynta mossor
och lavar förekommer på träden.
Figur 20 och Figur 21 visar träd längs med Rönne å. Bokträden bedöms vara
ca 50-80 år gamla.

Figur 20. Gång- och cykelvägen längs med Rönnen å.
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Figur 21. Träd inom planområdets slänt ned mot Rönne å. På bilden skymtar även den
övervuxna stig mitt i slänten, som syns i äldre bildmaterial.

En inventering har utförts av trädens kondition och livskraft samt hur de olika
träden förhåller sig till varandra (Helgessons trädtjänst, 2018). Detta
underlag kan användas för att välja ut vilka träd som är bäst att bevara och
vilka som kan vara lämpliga att avverka för att få plats med erforderliga
markinstallationer i området.

4.5

VATTEN

Dagvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för regnvatten och spillvatten.
Fastigheten är sedan tidigare ansluten till kommunala vattentjänster och
anslutningspunkter finns i Södra vägen och i Landshövdingevägen.
Dagvattenhanteringen löses idag lokalt inom fastigheten och leds via interna
ledningar ut i Rönne å.

Vattenkvalitet Rönne å
En vattenförekomst är en specifik vattensamling i naturen av en viss
geografisk storlek, till exempel en sjö, kustvik eller ett vattendrag.
Vattenförekomsten Rönne å är uppdelad i ett antal vattenförekomster där
delen ”Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken” rinner inom aktuell
planområdesgräns, se Figur 22 (VISS, 2017).
Statusklassningar för vatten görs av Vatteninformationsystem Sverige vad
gäller ekologisk och kemisk status. Klassningen är en bedömning av hur
vattnet mår. Statusen ska vara God eller Hög och den får inte försämras.
Rönne å uppnår en ”Måttlig” ekologisk status och en ”Ej god” kemisk status. I
ån finns problem med övergödning och syrefattiga förhållanden, miljögifter,
förändrade habitat genom fysisk påverkan och främmande arter.
Kvalitetskravet är God ekologisk status till år 2027 (VISS, 2017).
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Figur 22. Berörd delsträcka Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken av Rönne å som leder genom
Ängelholm samhälle. Källa: VISS (Vatteninformationsystem Sverige)

Översvämningsrisk
Planområdet ligger invid Rönne å som, liksom många ytvatten, riskerar att
påverkas av klimatförändringarna i form av ökade vattennivåer och flöden.
Kartan i Figur 23, visar modellerade översvämningszoner för aktuellt område
från 2014 (MSB). Blå yta visar vilka områden som sätts under vatten vid en
översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 100 år. Randig yta visar
vilka områden som sätts under vatten vid en översvämning som motsvarar
ett tänkbart värsta scenario som kan inträffa på grund av naturliga faktorer.

Figur 23. Översvämningskartering utmed Rönne å. Källa: Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, 2014.
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En uppdaterad översvämningskartering för Ängelholms kommun längs
Rönne å gjordes av SMHI 2016, där fyra olika scenarier modellerades.
Scenario 3 bedömdes enligt SMHI att lämpa sig för utvärdering av
översvämningsrisker för planering av framtida bostäder längs Rönne å,
något som passar aktuell detaljplan.
Scenario 3 innebär ett framtida klimatpåverkat 100-årsflöde i Rönne å i
kombination med framtida klimatpåverkat 100-årsvattenstånd i Skälderviken.
Kartan i Figur 24 visar scenario 3 där ljusblå färg visar medelvattenstånd och
blå färg visar vattenstånd vid scenario 3. Höjningen av vattennivå vid aktuellt
planområde är liten jämfört med andra områden.

Figur 24. Kartan visar,”Detaljerad översvämningskartering längs Rönne”, Scenario 3, SMHI
2016.
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4.6

MARK OCH GEOTEKNIK

Enligt SGU:s jordartskarta består jordarten i aktuellt område av postglacial
finsand, se Figur 25.

Figur 25. Jordartskarta där orange färg representerar postglacial sand. Skala 1:10 000. Källa:
SGU:s Kartvisare.

Flera geotekniska utredningar har gjorts (Sigma Civil AB 2017, 2019, 2020)
vilka anger att det inom området tidigare har legat diverse byggnader, vilket
medför att stora mängder fyllnadsmaterial lokalt kan förekomma inom
området. Det övre jordlagret inom området består till största delen av upp till
6 m fyllning bestående av bland annat grus, tegel, asfalt, lera, sand och silt.
Fyllningens utbredning är störst i södra delen av området, närmast
Ängelholms sjukhus, för att sedan minska närmare Rönne å. I områdets
norra del, närmast Rönne å består det översta jorden av organisk jord med
upp till 0,6 m mäktighet.
Fyllningen och den organiska jorden underlagras generellt av ett lager av
sand/finsand med mäktigheter upp till cirka 0,7 m. Under sandlagret återfinns
lera med inslag av sand och silt. Lerans mäktighet har ej fastställts men
bedöms utifrån utförda CPT sonderingar vara minst 9 m mäktig.
Lermäktigheten eller djup till berg har ej kartlagts. I tidigare utförda
brunnsborrningar i närområdet har djup till berg påträffats på mellan 86 och
96 m under markytan.
Vid en tidigare erosionsutredning som utfördes av Norconsult 2013 bedöms
det aktuella området tillhöra erosionsklass 1, lägsta delen. Erosionsklass 1
innebär att inga synliga erosionsskador har påträffats i samband med den
utförda erosionsutredningen.
Slänten i dess naturliga form har en säkerhetsfaktor mot ras och skred som
idag ligger precis på gränsen för vad som är acceptabelt. Vid normala
vattenstånd och utan belastning på krönet bedöms slänten som säker. Vid
låga vattenstånd, speciellt om vattennivån sänkts snabbt, eller om
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släntkrönet belastas kan inte slänten anses som säker, då den inte uppfyller
erforderlig säkerhet (Sigma, 2020).

4.7

MÄNNISKORS HÄLSA

Planområdet gränsar till Ängelholms sjukhus och ligger nära en nyligen
uppförd byggnad som innehåller bland annat bad, gym och spa. Medan
”Södra sjukhusområdet” håller på att avvecklas, så förtätas och utvecklas det
”Norra sjukhusområdet”. Planområdet ligger till cirka hälften inom det norra
sjukhusområdet, vilket sammanfaller med det utpekade området för
kvartersmark i den föreslagna planen.

Trafik
En trafikutredning har tagits fram för detaljplanen (Sweco, 2017) som
redovisar trafik – och bullersituationen i området. Planområdet ligger centralt
i Ängelholm med ca 300 meter till centrum och ca 1 km till järnvägsstationen.
Det planerade gångstråket mellan centrum och sjukhusområdet, som går via
Storgatan och Tullstorpsbron, ligger precis invid planområdet och fem
busslinjer (två stadslinjer samt regionbussar mot Helsingborg, Åstorp och
Höganäs) passerar förbi Hälsostaden och har hållplats vid sjukhusets östra
huvudentré.
För biltrafiken finns Landshövdingevägen i syd/väst och Södra vägen i öster.
Landshövdingevägen är en viktig genomfartsgata som ansluter till
huvudgatorna Kristian II:s väg och Industrigatan och leder därigenom till
viktiga målpunkter såsom buss- och järnvägsstationen och till sjukhuset.
Södra vägen är idag en återvändsgata med en vändplan i söder och med
Carl XV:s bro i norr, som trafikeras av oskyddade trafikanter, taxi och
busstrafik.

Figur 26. Nuläge biltrafik. Bildkälla: Tyréns 2014.
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Buller
För buller från väg- och järnvägstrafik gäller Naturvårdsverkets riktvärden
(ÄNR NV-08465-15) vid befintliga bostäder.

Tabell 1 Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och järnvägstrafik vid befintliga
bostäder.

För hotellverksamheten finns inga riktvärden för trafikbuller utomhus, men
det finns ljudkrav för verksamheten inomhus enligt Svensk Standard
25268:2007. I standarden anges ljudkrav utifrån vilket typ av utrymme och
vilken ambitionsnivå man har i en ljudklass som varierar från klass C till A.
Bullerberäkningar har gjorts för området enligt den nordiska
beräkningsmodellen för spår- respektive vägtrafik. Det har här antagits att
alla byggnader är byggda efter år 1997.
Beräkningarna visar att ljudnivåerna i dagsläget överskrider gränsnivån på
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för majoriteten av husen längs
Landshövdingevägen och Södra vägen. Samtliga fastigheter har tillgång till
ett område inom fastighetsgräns där den maximala ljudnivån understiger 70
dB(A) från vägtrafik, men ett flertal fastigheter utsätts för nivåer som
överskrider detta riktvärde om tågtrafiken medräknas. Denna ljudnivå bör
inte överskridas mer än 5 ggr/genomsnittlig maxtimme mellan kl 06-22.
Eftersom 19 tåg passerar under ett dygn bedöms risken för överskridande av
gällande riktvärden vara liten.
Vid beräkningar av bullernivåer till följd av tågtrafik framkom att det idag finns
två bostadsfastigheter som ligger marginellt över gränsvärdet på 60 dB(A)
ekvivalent ljudnivå.

4.8

VINDFÖRHÅLLANDEN

Offentliga ytor kräver mycket skydd mot vinden på en relativt liten och
begränsad yta. Under sommarhalvåret är det viktigt med lä vid sittplatser då
människor ska kunna stanna på platsen utan att känna obehag av blåst.
Under vintern då det är mörkt och risk för halka är blåst på gångvägar ett
problem. Vind skapar även en kylningseffekt, så kallad wind chill, vilket
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betyder att vindhastigheten påverkar den upplevda temperaturen. När
exempelvis lufttemperaturen är 0 C° och vindhastigheten är 6 m/s upplevs
temperaturen som -5 °C (SMHI). Under vintermånaderna påverkar hastighet,
riktning och luftfuktighet temperaturen negativt och förstärker den kylande
effekten på huden.
Glaumann och Westerberg har arbetat fram följande komfortkriterier för vind:
➢

5.5 m/s -Väldigt blåsigt- Omgivning och terräng bör planeras med
skydd. 4 - 5.5 m/s- Blåsigt- Platser såsom hållplatser behöver skydd
mot vinden.2.5 - 4 m/s- Lite blåsigt- Platser såsom balkonger i
utsatta lägen behöver skydd från vinden. 1< 1.5 m/s- Inte blåsigtVinden utgör inte något problem, men uteplatser kan i vissa fall
behöva skydd (Glaumann & Westerberg, 1988).

Upplevd komfort måste tas i beaktning vid planering av ny bebyggelse.
Komfortkriterier för olika vistelsemiljöer visas av Tabell 2. Utöver detta finns
komfortkriterier för vilken andel av tiden som gränsvärdet 5m/s ej bör
överskridas för olika aktiviteter för att uppfattas som tolererbart, obehagligt
eller farligt. Ju mer temporära aktiviteterna blir desto mer kan människor stå
ut med vind och byighet. För att människor ska känna sig bekväma med att
slå sig ner på en bänk ska vindhastighet och frekvens av byighet vara låg.
Tabell 2. Komfortkriterier, årsmedian av den upplevda vinden som ej bör överskridas, Glaumann
och Westerberg,

Vistelsemiljö

Årsmedian av den upplevda vinden
som ej bör överskridas

Gång- och cykelvägar
- gräns för acceptabla förhållanden

5 m/s

Ytor för kortare uppehåll t.ex. torg och
busshållplatser
- gräns för acceptabla förhållanden

3 m/s

Ytor för längre uppehåll eller
stillasittande t.ex.
uteplatser och lekplatser - gräns för
önskvärda förhållanden

1,5 m/s

Höga byggnader kan ha en påverkan på vindar och vindhastigheten, och
därmed även komfort och säkerhet för människor som rör sig i området kring
byggnaden. En fritt stående, hög byggnad kan skapa vindförhållanden som
är tre gånger så starka som jämfört med ett öppet landskap (Oke, 1978).
Höga hus kan påverka vindens rörelser kring det omgärdande
stadslandskapet med upp till en kilometer och den mest kritiska zonen täcker
en radie som motsvarar höjden på höghuset (Reiter, 2010). Den förhärskade
vindriktningen i södra Sverige är väst-sydvästlig och Ängelholm ligger i en
generellt sett blåsig del av Sverige (SMHI, 2018), En för detaljplanen unik
vindkomfortstudie har genomförts av SMHI (SMHI, 2018). I samband med
studien har en vindros för befintliga vindförhållanden kring planområdet, se
Figur 27. Vindrosen visar vindförhållanden på 10 meters höjd.
Vindförhållandena varierar något över årstiderna och medelvindhastigheten
är lägre under vår och sommar jämfört med under höst och vinter.
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Medelvinden för ett helt år under perioden är 4.54 m/s.Figur 27. Vindros för
hela året. Baserad på data från Barkåkra, 2008-2017. Medelvind 4.54 m/s.

Figur 27. Vindros för hela året. Baserad på data från Barkåkra, 2008-2017. Medelvind 4.54 m/s.
Figuren visar att västliga vindar överlag är vanligast, följt av ostliga och sydostliga vindar. Rakt
västliga vindar förekommer cirka 15% av tiden och man kan ur den sektorn i vindrosen även
utläsa att vindar på 0.5-2.5 m/s (grön) förekommer under cirka 1% av tiden, vindar på 2.5-4.5
m/s (gul) svarar för cirka 5% av tiden (6 minus 1) och så vidare.

5

ALTERNATIV

5.1

PLANFÖRSLAG

Syftet med detaljplanen är att uppföra en hotellbyggnad som även ger
möjlighet till handel, sjukhusvård, service, kontor och konferenslokaler.
Byggnaden syftar till att skapa ett landmärke och ger med sin närhet till
badhuset och den nybyggda Tullportsbron möjlighet att stärka ett
stadsmässigt stråk som kan bli en förlängning av stadskärnan. Genom
planen säkerställs att årummet, som inkluderar åpromenaden och Rönne å,
även fortsättningsvis är tillgänglig för allmänheten.
Figur 28 visar plankartan daterad 2020-03-31, vilken denna
miljökonsekvensbeskrivning bedömer.
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Figur 28. Plankarta 2020-03-31. Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap omfattar
GATA (ljusgrå yta), PARK (ljusgrön yta) och NATUR (ljusgrön yta). Kvartersmark omfattar, C1
och C2= centrum, O=tillfällig vistelse (orange yta), O2=konferenslokaler samt D1=sjukhusvård.
För mer information gällande egenskapsbestämmelser för kvartersmark och administrativa
bestämmelser se vidare i bilaga 2.

Planen föreslår PARK i området närmast Rönne å och GATA på Södra
vägen och på Carl XV:s bro samt NATUR öster om Södra vägen.
Kvartersmarken föreslås användas för hotell, sjukhusvård, centrum- och
konferenslokaler. Byggnaden är enligt planbeskrivningen tänkt att fungera
både som ett vanligt hotell och ett ”Hälsohotell” där patienter och anhöriga
kan bo under sin vistelse på sjukhuset. Målet är att man därigenom kan
frigöra vårdplatser på sjukhuset för dem som behöver mer avancerad vård.
Totalt beräknas cirka 150-200 rum och lägenheter i hotelldelen.
En del av hotellmarken utgörs av prickad mark och får inte förses med
byggnad. Genom en administrativ bestämmelse i plankartan krävs marklov
för fällning av vissa träd inom denna yta och den är heller inte tillåten att
användas för parkering. Ramp till underjordiskt garage får finnas på
prickmark (n1). Korsmark innebär att marken endast får förses med
kompletterande byggnad om 170 m2 med en högsta nockhöjd på 4,5 m, ej
garage ovan mark. Marken får anordnas för underjordisk parkering och
byggas över med körbart och planterbart bjälklag.
Lägsta tillåtna nivå för färdigt golv är +4 och +6 meter RH2000, där lokaler,
källare eller liknande som uppförs under + 4 meter RH2000 ska utföras
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vattentäta upp till denna höjd. Byggnader skall utföras med källare med en
grundläggningsnivå på högst +5,5 meter respektive 6,9 m.
Byggnaden föreslås ha en högdel med en högsta totalhöjd över angivet
nollplan om +100 meter, där nollplanet motsvarar Rönne ås medelvattennivå.
Detta skulle innebära en byggnad med cirka 25-30 våningar. Denna del har
även en bestämd lägsta byggnadshöjd över angivet nollplan till +75 meter.
Lågdelen föreslås ha en högsta byggnadshöjd på +11,5 respektive +17,5
meter. Denna del ska förses med sedumtak. Entréer till byggnaden ska
finnas tillgängliga från PARK och GATA.
Vad gäller byggnadens fasad anges i plankartan för högdelen att
bottenvåningen ska utformas med glasad fasad mot park och yta för gångoch cykeltrafik. I övrigt ska högdelens fasad vara utformad så att
våningsantalet inte framgår, fasaden ska utformas utan tegel och puts, vara
ljus men inte vit samt entréer ska finnas tillgängliga från allmän plats PARK
och GATA. Tekniska installationer ska vara dolda, samt tak täckas av
sedum.
Strandskyddet återinträder för planområdet, men föreslås upphävas inom
kvartersmarken samt allmän platsmark GATA.

Figur 29. Utsnitt från gällande detaljplan. Gul figur visar placering av Hälsohotellet i förhållande
till gällande detaljplan.

De flesta av de stora och bevarandevärda träden inom planområdet ges
bestämmelse om utökad marklovplikt vilket innebär att träden inte får fällas
utan marklov. Vid en överträdelse av förbudet att fälla träd vidtas påföljder.
Förbudet mot att fälla träd kan prövas i en ansökan om marklov då det görs
ett ställningstagande i samband med ansökan.
Generellt är det mer prickmark (även i slänten) i nytt planförslag än i gällande
detaljplan. Däremot så kryper byggrätten för högdelen i planförslaget något
närmre ån och går in lite på prickmarken, (se Figur 29).
Portvaktsbyggnaden beskrivs i gällande detaljplan: ”Byggnad 09, är den
andra byggnaden som är klassad enligt klass II vilket innebär ett stort
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kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. Byggnaden uppfördes under slutet
av 1930-talet och användes som portvaktsbyggnad. Idag står byggnaden
oanvänd vilket den har gjort under ett par års tid. Anledningen är att man har
haft återkommande problem med fukt i källaren som har lett till problem med
svartmögel. Byggnaden består av ett par arbetsrum men är på grund av sin
begränsade yta ingen effektiv lokal, den saknar dessutom anslutning till
kulvert och är ur säkerhetssynpunkt inte heller speciellt lämplig eftersom det
är en liten fristående byggnad. I samband med arbetet med detaljplanen har
en bedömning kring bevarandet av byggnaden gjorts och slutsatsen är att på
grund av fukt och mögelskadan så är byggnaden svår att återställa till ett
användbart skick och föreslås därför inte få några bevarandebestämmelser i
detaljplanen.”

5.2

LOKALISERING

Planförslaget har stöd i den interaktiva kartan där hela sjukhusområdet
anges som befintlig bebyggelse. Dock har planförslaget inte har stöd i
översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta, som anger området
som bostäder, är det viktigt att redovisa varför vald lokalisering är den bäst
lämpade för föreslagen byggnad. Hälsostaden AB har utrett förutsättningar
för att lokalisera ett hälsohotell inom sjukhusområdet. Vid utredning gällande
lokalisering har kulverttillgång, tillgänglighet, centrumnära läge samt
attraktivitet varit centrala för placering av ett hälsohotell. Även närheten till
åns rekreativa miljö har vägts in. Utredningen visar att endast den valda
platsen har uppfyllt de önskemål som funnits. Placeringen har även
betydelse avseende närheten till Tullportsbron som skapar en förlängning av
Storgatan vilket gör att sjukhusområdet har blivit ett av de mest centrala
lägena i Ängelholm. Det föreslagna hotellet blir en målpunkt som kan
förstärka stråket ytterligare.

5.3

NOLLALTERNATIV

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av
konsekvenserna av att planen inte kommer till stånd. Detta alternativ kallas i
vardagligt tal för nollalternativet. Nollalternativet för denna
miljökonsekvensbeskrivning beskriver en framtida situation år 2040 då den
beskrivna hotell-, konferens- och servicebyggnaden inte har byggts.
Nollalternativet är således definierat av gällande detaljplaner. Eftersom
miljökonsekvenserna av en strategisk miljöbedömning, som är fallet för
detaljplaner, ska göras på ”worst case”, innebär nollalternativet fullt utnyttjad
byggrätt. Möjlig bebyggelse enligt gällande detaljplan medger följande:
Detaljplan möjliggör för högst 6 våningar inom berört område (45 % av
tillåten byggnadsarea inom området market DC får ha 4-6 våningar).
Detaljplanen möjliggör användningen hälsovård, sjukhusvård, äldrevård,
vårdanknuten forskning och centrumändamål.
Enligt uppgifter från Ängelholms kommun så finns det ytterligare
byggnadsarea på 2400 kvadratmeter (4-6 våningar) kvar att bebygga inom
den delen av detaljplanen. Detta innebär att man i praktiken skulle kunna
bygga 4-6 våningar längs med hela å-promenaden där marken inte är
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prickad. Bilden nedan visar ett exempel på hur man skulle kunna bygga
utifrån gällande detaljplan.

Figur 30. Utsnitt från gällande detaljplan. Gul figur visar ett exempel på möjlig bebyggelse utifrån
gällande detaljplan.

Planbestämmelsen på plankartan i gällande detaljplan lyder: Träd får inte
fällas. Marklov krävs för trädfällning. Samma bestämmelse finns i
planförslaget.
Planbestämmelsen som skyddar träden är densamma och omfattar ungefär
samma yta som i planförslaget.
Nollalternativet innebär att portvaktsbyggnaden kan rivas. Rivningslov krävs.
Samma resonemang har gjorts i planförslaget.

6

PLANFÖRSLAGETS
KONSEKVENSER

6.1

STADS- OCH LANDSKAPSBILD
Bedömningskriterier

Landskapsbilden är den visuella upplevelsen av landskapet, dess
beståndsdelar och uppbyggnad. Landskapsbilden är oftast resultatet av ett
samspel mellan människa och miljö under ett historiskt eller nutida skeende.
I beskrivningar av landskapsbilden kan man välja att fokusera på den
dominerande markanvändningen som odlingslandskapet, skogslandskapet,
stadslandskapet eller på naturgivna förutsättningar och det kan definieras
utifrån vissa allmängiltiga bedömningsgrunder som skala, struktur, riktning
mm.
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I denna beskrivning kommer stads- och landskapsbilden i och kring
detaljplaneområdet beskrivas utifrån den planerade bebyggelsens påverkan
på närmiljön, men även påverkan på upplevelsen av staden i en större skala.
Storleken på konsekvensen har bedömts utifrån följande
bedömningskriterier. Upplevelsen av förändringar av stads- och
landskapsbilden, om den upplevs som positiv eller negativ, är till stora delar
subjektiv.
Stora konsekvenser
•
•

Planförslaget blir dominerande över eller står i stor kontrast till
omgivande landskap.
Planförslaget medför fysiska förändringar som i stor utsträckning
påverkar upplevelsen av omgivningen, karaktär, utblickar,
avgränsningar, landmärken etc.

Måttliga konsekvenser
•
•

Planförslagets dominans över eller kontrast mot omgivande
landskap förändras måttligt.
Planförslaget medför fysiska förändringar som i mindre utsträckning
(endast korta avsnitt) förändrar skala, topografi, rumsavgränsning,
landmärken etc.

Små konsekvenser
•
•

Planförslagets fysiska förändringar medför liten förändring av stadsoch landskapsbildens karaktär.
Planförslaget medför fysiska förändringar som i liten utsträckning
påverkar terrängformer, avgränsningar, växtlighet, rumslighet etc.

Ringa/inga konsekvenser
•

Planförslaget medför inga fysiska förändringar.

Synlighetsanalys och Fördjupad landskapsbildsstudie
I syfte att utreda hur kulturmiljö och landskapsbild i Ängelholm påverkas och
av en ny hög byggnad, och vilka konsekvenser den medför har två
fördjupade studier gjorts under MKB processen:
•
•

”Synlighetsanalys, Hälsostaden Ängelholm” daterad 2018-05-29
samt, Se bilaga 3.
”Fördjupad landskapsbildsstudie” daterad 2018-10-24. Se bilaga 4.

I Synlighetsanalysen utreds varifrån olika byggnadshöjder: 50, 75 samt 100
meter, är synliga inifrån Ängelholm och från omgivningen, se Figur 31.
Synlighetsanalysen visar att byggnadsvolymen inte ens vid 100 meters höjd
är synlig i stadskärnan eller från omgivningen. Det beror på att stadens egna
byggnader skymmer sikten. Även ifrån parker och stråk utan bebyggelse kan
sikten mot den nya byggnaden vara skymd av högre vegetation, denna
aspekt har dock inte integrerats i analysen.
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Figur 31. Synlighetsanalys, redovisning av varifrån en 50, 75 respektive en 100 meter hög
byggnad syns inom tätorten samt från dess närmaste omgivning.

I den Fördjupade landskapsbildsstudien har ett antal visualiseringspunkter
tagits fram för betydelsefulla platser, gaturum, stråk, landskapsbilder och
utblickar i och kring tätorten Ängelholm. Vyerna har valts ut där byggnaden
syns från viktiga punkter med Synlighetsanalysen som stöd och i dialog med
Ängelholms kommun och Hälsostaden AB.
Från varje visualiseringspunkt har tre synbilder tagits fram där en byggnad
lagts in med tre olika höjder 50, 75 och 100 meter men med samma
byggnadsvolym så att det går från en hög och smal volym till en lägre och
bredare. I vissa synbilder syns alla tre byggnadsvolymer, från andra bara de
högsta.
Synbilderna har därefter analyserats utifrån sin beﬁntliga karaktär och vilken
påverkan aktuell volym får visuellt. Konsekvenserna bedöms utifrån hur de
värden som ﬁnns i synbilden påverkas. Som stöd i synbildsstudien har vi
använt en metod för konsekvensbedömning som är framtagen av Statens
Vegvesen i Norge. I denna metod värderas konsekvensen mot en axel på
omfattningen som är: stor/positiv-stor/negativ mot en axel på värdet:
Liten/Mellan/Stor. Denna värderingsmetod kan exempelvis beskriva hur en
påverkan med liten omfattning ändå kan ge en stor konsekvens för ett
område med högt värde.
Konsekvenserna diskuteras mer i kapitel 6.1.3.

Konsekvenser för stads- och landskapsbilden
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en högre
byggnad för hotell, sjukhusvård, kontor och konferensändamål som är ett
nytt landmärke för Ängelholm, tydligt läsbart från långt håll.
Två arkitektförslag har tagits fram för området vilka redovisas nedan i
perspektiv och plan, nedan kallat förslag 1 och förslag 2. Förslagen har
många likheter men skiljer sig också åt på några punkter. I förslag 1 föreslås
en 94,5 meter, och i förslag 2 en 60 meter hög hotellbyggnad. I båda
förslagen föreslås att platser och ramper anläggs ner mot Rönne å, dock
med olika utbredning.
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Figur 24. Visualisering, förslag 1.

Figur 25. Planskiss, förslag 1.

40 | 10252297 • MKB för Detaljplan Hälsostaden Ängelholm

Figur 26. Visualisering, förslag 2.

Figur 27. Planskiss, förslag 2.

Planförslaget medger som tidigare sagts en smal och mycket hög
byggnadskropp på max +100 meter och minst +75 meter totalhöjd i meter
över angivet nollplan, där nollplanet motsvarar Rönne ås medelvattennivå.
Den nedanstående konsekvensbeskrivningen utgår från att den maximala
byggnadshöjden utnyttjas då man kan förvänta sig att en högre byggnad
kommer att påverka upplevelsen av staden och dess omgivning mer.
Synlighetsanalysen och den Fördjupade landskapsanalysen har nyanserat
denna tes. Synlighetsanalysen visar nämligen att byggnadsvolymen inte ens
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vid 100 meters höjd präglar särskilt många vyer i stadskärnan, se ﬁgur 27 på
sida 37.
Däremot visar den fördjupade landskapsbildanalysen att i några
betydelsefulla gaturum blir konsekvenserna stora eller mycket stora. I ett fall,
Storgatan, medför den högsta höjden på 100 meter ett dominerande
landmärke i synbilden. Även den lägsta höjden på 50 meter medför stora
negativa konsekvenser då den ökade bredden på byggnaden inkräktar på
fonden. I synbilden för Storgatan är därför vår bedömning att
byggnadsvolymen på 75 meter ger mindre negativ konsekvens än
byggnadsvolymerna som är 100 och 50 meter.
I de vyer och miljöer där byggnaden är synlig kommer den vara en solitär
som står i stor kontrast till omgivningen, ett påtagligt landskapselement, vars
visuella påverkan kommer att sträcka sig långt utanför själva planområdet.
Byggnaden blir ett tydligt landmärke att förhålla sig till i stadsbilden.
Karaktären i centrum präglas idag av småskalig äldre bebyggelse medan
sjukhusområdet delvis har en större skala. Konsekvensen för stadsbilden är
negativ om målet är att Ängelholms centrum fortsatt ska upplevas som den
lilla, nära orten och om det gröna stråket längs med ån ska upplevas som ett
sammanhållet naturstråk.
Det tydliga landmärke som en sådan här byggnad blir kan å andra sidan
upplevas positiv för stadsbilden, om önskan är att vidareutveckla orten mot
en mer modern karaktär.
Stadsbilden i årummet blir förändrad. Bebyggelsen med tillhörande
funktioner i utemiljön kommer att påverka den befintliga naturkaraktären
kring årummet mot ett mer bebyggt stadsrum. Den rofyllda karaktären i
parken på motsatt sida från hotellet riskerar att försvinna. Byggnaden
kommer att dominera det aktuella avsnittet av årummet och förskjuta känslan
av grönt stadsrum till bebyggt stadsrum. Byggnaderna med dess uteplatser,
entréer, ramper och trappor kommer att förändra miljön intill parken längs ån
och det kommer att vara svårt att bevara alla de befintliga träden, även om
målsättningen är att så många träd som möjligt ska bevaras.
I närmiljön mellan hotellkomplexet och åkanten kan byggnadens dominans
leda till att området upplevs tillhöra hotellets gäster. Åpromenaden kommer
fortsatt vara planlagd för PARK, vilket gör att allmänheten fortsatt kan röra
sig längs åpromenaden.
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Figur 32. Vyn från Storgatan mot planområdet. De höga träden i parken kan bidra till att visuellt
ta ned skalan av en framtida hög byggnadsvolym.

Figur 33. Nya Tullportsbron och vyn mot norr. Bron har gett mer insyn mot husen till väster.

För de som har enfamiljshusen på norra å-kanten, väster om nya gång- och
cykelbron, är det troligt att den nya planen medför att insynen ökar. Den nya
bron har dock redan lett till att insynen mot dessa fastigheter har ökat.
Beroende på val av fasadmaterial kan det finnas risk för blänk och solreflexer
i omgivningen.
Blir det stora uppglasade partier på fasaderna kan det medföra att
byggnaden blir ljus under de mörka delarna av dygnet. Byggnaden blir
därigenom ett påtagligt landskapselement även kvällstid. Tryggheten kring
årummet kan dock öka om det blir mer upplyst.
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Såväl storlek som karaktär gör att byggnaden kommer att bli ett nytt
landmärke för staden. Innehållet som Hälsohotell står för är det
betydelsebärande, och kommer ge en stark fysisk närvaro och identitet åt
Ängelholms stadssiluett och från det omgivande landskapsrummet/
stadsrummet. Hälsohotellet blir tydlig del av berättelsen om Ängelholms
centrum.

Slutsats
Oavsett om byggnaden är 50 meter eller 100 meter kommer den att stå i stor
kontrast till omgivande stadsmiljö från de vyer där den är synlig.
Synlighetsanalysen visar att byggnadsvolymen inte ens vid 100 meters höjd
präglar särskilt många vyer i stadskärnan, se figur 31 på sida 39. Däremot
visar synlighetsanalysen att från några betydelsefulla gaturum blir
konsekvenserna stora eller mycket stora.
Bedömningen är att planförslaget medför stora konsekvenser för stads- och
landskapsbilden även om byggnaden bara kommer att synas från vissa
platser inom tätorten och dess omgivning. Detta eftersom skalan helt avviker
från den befintliga inom Ängelholm.
Upplevelsen av förändringen är i viss mån subjektiv och beroende på hur
betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas: om Ängelholms befintliga
småskaliga karaktär bör förstärkas eller om det är positivt att skapa ett nytt
högt betydelsebärande landmärke för Ängelholm.

Förslag till åtgärder
•

•

Om önskan är att byggnaden ska vara ett nytt landmärke för
Ängelholm ställer det höga krav på utformningen men också på att
byggnaden laddas med positiva värden. Arbeta medvetet med
fasadmaterial, ljussättning och volymer i förhållande till omgivningen.
Fortsatt beakta viktiga siktsamband och rörelsestråk i staden och i
närområdet.

Det är viktigt att bevara befintliga träd i parkstråket längs med Rönne å i så
stor utsträckning som möjligt. Träden har ett stort värde för naturkaraktären i
parkstråket. Dessutom kan den höga hotellvolymen till viss del balanseras
med de befintliga stora träden. Träden inom kvartersmark i plankartan har
skyddats i planen genom bestämmelsen n3 Träd får inte fällas och genom att
marklov krävs för trädfällning. Rampen för det underjordiska garage som
medges i planen riskerar att öka risken för att träden i slänten fälls.
Träden bevaras genom att:
•

•

Minimera att befintliga slänter förändras genom schakter eller
fyllningar. (Om marknivåerna förändras kommer träden också att
försvinna då förutsättningarna förändras för trädens rotsystem.)
Studera var stråk och ramper kan anläggas för god tillgänglighet,
men utan att göra skada på befintliga miljöer i slänten i syfte att
bevara park- och naturkaraktären kring ån.

Att allmänheten garanteras tillgänglighet i det för Ängelholm viktiga park- och
landskapsrummet – Rönne å parkstråk. Detta görs genom:
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•

6.2

Att bredda området för PARK längs med ån för att på så sätt
säkerställa att området inte privatiseras.

KULTURMILJÖ
Bedömningskriterier

Storleken på konsekvensen har bedömts utifrån följande
bedömningskriterier.
Stora negativa konsekvenser
•
•

Planförslaget utsläcker ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla objekt
eller områden av kommunalt värde.
Planförslaget ger en stor påverkan på värdekärnor inom
riksintresseområden eller inom områden med regionalt
kulturmiljövärde.

Måttliga negativa konsekvenser
•
•
•

Planförslaget ger en stor påverkan på flera objekt eller områden med
lokalt/kommunalt värde
Planförslaget ger en viss negativ påverkan på riksintressen eller
områden med regionalt kulturmiljövärde.
Planförslaget ger ett dominant intryck i ett värdefullt kulturlandskap
eller får en stor påverkan på kulturhistoriskt intressanta strukturer
och samband.

Små negativa konsekvenser
•
•

•

Planförslaget berör ett litet antal objekt med begränsat värde.
Planförslaget ger en begränsad påverkan på kommunalt
skyddsvärda kulturmiljöer eller objekt alternativt mycket begränsad
påverkan på objekt med högre värden.
Planförslaget ger en begränsad påverkan på ett värdefullt
kulturlandskap.

Ringa/inga negativa konsekvenser
•

Planförslaget ger en begränsad påverkan på kommunalt,
skyddsvärda kulturmiljöer men deras huvudsakliga värden består.

Direkta konsekvenser på kulturmiljövärden inom
planområdet
Läget invid södra infarten - betydelsefull plats i staden Ängelholms historia
Ingen direkt påverkan.
Rönne å och årummet som grönt stråk genom Ängelholm
Årummet och dess grönstruktur påverkas negativt genom att vissa
träd och vegetation måste lämna plats för ny bebyggelse. I
planförslaget finns en medvetenhet om detta och flertalet befintliga
stora träd ska bevaras. Frågan är om detta går att realisera i
samband med ett så stort bygge som det handlar om.
Åpromenaden bevaras och påverkas inte direkt av förslaget,
förutsatt att vegetationen bevaras. Däremot påverkas nuvarande
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upplevelse av årummet och åpromenaden inom planområdet, från
att ha varit en fridfull och avskild plats till att bli en mötesplats med
helt andra kvaliteter.
Ängelholms lasarett – viktig representant för stadens utveckling sedan 1800talet
Inom planområdet finns idag en byggnad som uppfördes som
portvaktsbyggnad till Ängelholms lasarett 1937. Byggnaden är
utpekad i Bevaringsprogram för Ängelholm 1987: Klass II. Byggnad
med stort kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. Denna byggnad
har enligt planförslaget – i likhet med gällande detaljplan - dömts ut
varför inga bevarandebestämmelser kopplade till detaljplan har
upprättats. Om byggnaden rivs skulle detta vara negativt för
kulturmiljön eftersom det minskar möjligheten att förstå
sjukhusområdets historiska utveckling. I anslutning till
portvaktsbyggnaden finns även rester av en f.d. lasarettspark, i
slänten ner mot åpromenaden.

Precis som i den gällande detaljplanen finns risk för att portvaktsbyggnaden
rivs, även om utgångsläget inte helt säkert kan fastställas förrän det prövats i
ansökan om rivningslov. Om portvaktsbyggnaden rivs får detta direkta
negativa konsekvenser för kulturmiljövärden inom planområdet och de
regionala kulturmiljövärdena knutna till platsen, med Ängelholms lasarett
som viktig representant för stadens utveckling sedan 1800-talet, detta är
dock ingen förändring gentemot nollalternativet. Planen bedöms även
medföra negativa konsekvenser då årummets gröna karaktär förändras,
genom att en liten del av den före detta lasarettsparken i slänten bebyggs.
Även årummets gröna karaktär med stora uppvuxna träd, vilket också är en
kulturmiljökvalitet, riskerar att påverkas negativt inom planområdet.
•

Slutsatsen är att planförslaget kan ge en stor direkt påverkan på
definierade kulturvärden, som är av lokalt och regionalt intresse.
Bedömningen är att planförslaget kan leda till samma stora negativa
konsekvenser på kulturmiljö som nollalternativet.

Visuella konsekvenser på Ängelholms stadsbild
Kulturmiljö kan förutom genom direkt fysisk påverkan även påverkas visuellt.
Ängelholms småstadskaraktär är av regionalt intresse för kulturmiljövården.
En byggnad på drygt 100 m räknat från nollplanet, betydligt högre än något
som hittills uppförts i Ängelholm, ger en negativ visuell påverkan på det
utpekade värdet. Om påverkan blir stor, måttlig eller låg avgörs främst av hur
hög och bred den nya byggnaden blir. I andra hand av dess gestaltning.
1800-talskransen, utanför åslingan, runt den gamla stadskärnan i Ängelholm,
har traditionellt haft en bebyggelse uppförd i en större skala, såväl industri–
som institutionsbyggnader. Tåligheten för storskaliga projekt i detta stadsrum
kan därför sägas vara relativt stor, så länge det inte medför direkt påverkan
på det känsliga årummet.
Den nya byggnaden kommer att bli ett mycket dominerande nutida tillägg i
Ängelholm, både när det gäller skala och utformning. Ängelholms stadsbild
kommer att påverkas på olika sätt. I stora delar av stadskärnan kommer

46 | 10252297 • MKB för Detaljplan Hälsostaden Ängelholm

byggnaden inte att vara synlig men i några gaturum kommer den att vara
påtaglig. Genom att placera den höga byggnaden ur siktlinjen söderut från
Storgatan reduceras den negativa påverkan i utblicken från detta
betydelsefulla kulturmiljöstråk inom stadskärnan. Att sjukhusområdet åter
vänder en framsida mot den gamla stadskärnan kan också stärka det
visuella samband som ursprungligen fanns mellan lasarett och stad. Genom
att placera byggnaden utanför åslingan ansluter detta till den tradition med
storskaliga projekt som genomförts här sedan 1800-talet fram till idag. Ingen
byggnad har dock varit så hög som den nu föreslagna.
•

Bedömningen är att det nu konsekvensbedömda planförslaget med
en byggnad på drygt 100 m över nollplanet får obetydliga till stora
negativa indirekta konsekvenser på de regionala kulturmiljövärden
Ängelholms stadsbild representerar.

Förslag till åtgärder
För att bibehålla och utveckla kulturmiljövärden inom planområdet och dess
närhet lämnas några förslag på åtgärder som skulle leda till positiva
konsekvenser för kulturmiljön:
•

Skydds- och varsamhetsbestämmelser upprättas för
portvaktsbyggnaden, som idag är utpekad som kulturhistoriskt
värdefull byggnad i Ängelholms bevaringsprogram. Härmed stärks
berättelsen om Ängelholms lasarett. Det finns erfarenhet som vittnar
om värdet av att inom vårdmiljöer behålla vissa äldre platser och
byggnader. Upplevelse av ålder och kontinuitet kan inge trygghet
och lugn i känsliga stunder.

•

I samband med pågående arbete med nytt bevaringsprogram och
kulturmiljön för Ängelholms kommun bör även sjukhusområdet, där
planområdet ingår, inventeras och värderas utifrån dagens
perspektiv.

•

Norr om den ursprungliga lasarettsbyggnaden anlades i slutet av
1800-talet en tidstypisk park och trädgård, vilket är karakteristiskt för
den tidens institutionsmiljöer. En stig, eventuella trappor, befintliga
träd samt rester av staketet som hägnade in sjukhusområdet finns
kvar.

•

Årummet, åpromenaden och dess grönstruktur är generellt omistlig
för Ängelholms stadsbild, så även inom utredningsområdet. Träd och
vegetation bör bevaras i största möjliga utsträckning. De höga träden
som finns här idag skapar en känsla av avskildhet och fridfullhet som
är en befintlig kvalitet att värna. Detta bör fortsatt bevakas genom
planbestämmelse, som idag prickad mark. Träd- och vegetation
kommer att utsättas för stora påfrestningar och risker under
byggtiden. Tydliga krav på skydd av mark och vegetation under
byggtiden måste formuleras för att säkerställa befintliga värden,
liksom krav och riktlinjer för hur återplantering ska göras.

•

Platsen där fornlämningen ”Horns skansar” eller Väster skans funnits
bör hållas under uppsikt. Om en fornlämning påträffas under
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grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den
del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart
anmäla förhållandet till länsstyrelsen. KML kap 2. Lag (2013:548).
•

Ett viktigt värde knutet till Rönne å är dess funktion och betydelse
som kommunikationsled. Detta kan förstärkas genom bryggor som
går att angöra.

Figur 34. Portvaktsbyggnaden.

6.3

REKREATION
Bedömningskriterier

Med rekreation avses här möjligheten att utöva en avkopplande aktivitet
utomhus. I bedömningen har följande skala använts:
Stora konsekvenser
•
•

•

Planförslaget förändrar några av de värden som utgör värdegrunden
för objektets klassning som riksintresse för friluftsliv.
Planförslaget förändrar i stor utsträckning möjligheten att röra sig till
och längs med lokala vandrings-, gång- och cykelstråk inom
området.
Upplevelsen av årummets rekreationskvalitet (närrekreation)
förändras kraftigt.

Måttliga konsekvenser
•
•

Planförslaget gör ett måttligt ingrepp i de värden som utgör
värdegrunden för objektets klassning som riksintresse för friluftsliv.
Planförslaget förändrar i måttlig utsträckning möjligheten att röra sig
till och längs med lokala vandrings-, gång- och cykelstråk inom
området.
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•

Upplevelsen av årummets rekreationskvalitet (närrekreation)
förändras måttligt.

Små konsekvenser
•
•

Planförslaget medför viss förändring vad gäller möjligheten att röra
sig till och längs med lokala vandrings-, gång- och cykelstråk.
Upplevelsen av årummets rekreationskvalitet (närrekreation)
förändras lite.

Ringa/inga konsekvenser
•

•

Planförslaget påverkar inte eller har en mycket liten påverkan på
möjligheten att röra sig till och längs med lokala vandrings-, gångoch cykelstråk.
Upplevelsen av årummets rekreationskvalitet (närrekreation)
förändras inte.

Konsekvenser för rekreation
Hela Rönne å ingår i riksintresse för friluftsliv, enligt 3 kap miljöbalken, där
vissa delar är bebyggda och andra delar brukas som t ex jordbruksmark.
Ytterligare en byggnad i stadsmiljö, en naturlig bebyggelseutveckling,
bedöms inte påverka nuvarande tillstånd.
Planförslaget bibehåller intakt gång- och cykelstråk längs åpromenaden och
medger mindre anordningar i vattenmiljön vid Rönne å. Tillgängligheten till
årummet kan öka genom att hotellbyggnaden medger entré mot PARK. På
detta sätt kan tillgängligheten för funktionsnedsatta öka, eftersom slänten ner
mot ån i övrigt är brant och gör det svårt för vissa personer att nyttja.
Möjligheten till rekreation i stadsnära läge invid Rönneå bedöms därmed ge
små positiva konsekvenser av planförslaget. Upplevelsekvaliteten kan dock
antas försämras då den höga byggnaden är dominerande i miljön samt att
fler personer kan tänka sig nyttja ytorna. Även skuggeffekter på
eftermiddagen i parkmiljön norr om ån, kan ge negativa effekter för
rekreationen i området.

Slutsats
Planförslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för riksintresset eller
de kommunala intressen i form av vandrings-, gång- och cykelleder som
finns i området. Tillgängligheten bedöms öka liksom nyttjandegraden av
rekreationsytorna då fler människor kan komma att röra sig inom
planområdet. Kvaliteten på rekreationsmiljön bedöms försämras i och med
att en hög byggnad blir synlig i årummet. Totalt sett bedöms planförslaget
därmed ge både små positiva konsekvenser i form av ökad tillgänglighet och
måttligt negativa konsekvenser för rekreationen i området då kvaliteten på
rekreationsmiljön kan upplevas som försämrad.

Förslag till åtgärder
För att inte ge upplevelse av att den tillgängliga ytan för allmänheten minskar
bör området mellan hotell och åpromenaden utformas så att det inte
uppfattas som att det endast är till för hotellets gäster.
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6.4

NATUR
Bedömningskriterier

Stora konsekvenser
•
•

Planförslaget utgör en betydande påverkan på värdekärnor inom
riksintresseområden eller områden av regionalt naturmiljövärde.
Planförslaget påverkar den biologiska mångfalden i en stor
utsträckning.

Måttliga konsekvenser
•
•

Planförslaget utgör en viss påverkan på riksintresseområden eller
områden av regionalt naturmiljövärde.
Planförslaget ger en måttlig men mätbar påverkan på den biologiska
mångfalden.

Små konsekvenser
•

Planförslaget ger en liten men mätbar påverkan på den biologiska
mångfalden.

Ringa/inga konsekvenser
•

Planförslaget ger ingen risk för mätbar påverkan på den biologiska
mångfalden.

Konsekvenser för natur
Rönne å är av riksintresse för naturvård främst på grund av sina limnologiska
värden. Ingen ytterligare exploatering sker direkt i anslutning till ån, och
därmed undviks påverkan på till exempel lax och havsöring. Påverkan på
Rönneås limnologiska värden ändras inte i och med det nya planförslaget.
Riksintresset för naturvård bedöms därmed inte påverkas av detaljplanen
jämfört med nollalternativet.
Det är viktigt att träd och vegetation som omger ån bevaras i största möjliga
utsträckning genom plankartan.
Ytterligare komplettering av träd skulle förbättra livsmiljön i och längs
vattendraget.
På artportalen finns registrerade fynd av spillkråka, utter, skogsalm och gulvit
blekspik. Spillkråka lever främst i skogsmiljöer och det registrerade fyndet
från artportalen är endast tillfälligt. Det största hotet mot utter är miljögifter
som har en stor negativ effekt på arten och det är viktigt att utsläpp av
miljögifter inte sker i och med byggnation enligt den nya detaljplanen. Annan
påverkan kommer till exempel från mänsklig störning där åtgärder kan vara
att skyddande vegetation, buskar och träd bevaras eller skapas utmed ån.
Miljön för utter och annan fauna är redan utsatt för mänsklig störning och
planförslaget innebär ej någon ytterligare störning jämfört med
nollalternativet.
De äldre träden ges förutsättningar att fortleva inom planområdet i området
där plankartan anger PARK. Inom den prickade marken finns risk att träden
behöver tas ner för att anlägga en ramp till garaget (beteckning n1 i
plankartan). Då hela ytan prickad mark har beteckningen n1, så finns
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teoretiskt en risk att ca hälften av träden väster om Södra vägen kan tas ner i
och med planförslaget. Dock behöver marklov sökas och beviljas för
trädfällning av vissa träd, vilket skyddar träden i viss utsträckning. Den alm
som finns i området står inom ett sådant område.
I planbeskrivningen anges att träd som inte kan behållas föreslås ersättas.
För de träd som avverkas i samband med utbyggnaden av området så bör
kompensationsåtgärder genomföras. Kompensationsåtgärder innebär att det
planteras nya träd på andra platser inom området eller i närheten av
området.
Förutsättningarna för arter i området skulle kunna förändras i och med
föreslagen plan om hälften av träden avverkas.

Slutsats
Planförslaget maximala nyttjande skulle kunna leda till att många av
planområdets äldre träd kan tas ner, vilket leder till en viss förändring av
förutsättningarna för den biologiska mångfalden. Konsekvensen för
naturmiljön blir därför liten negativ påverkan. Dock bedöms konsekvensen
jämfört med nollalternativet som något mindre negativ, då fler träd skulle
behöva fällas för att utnyttja gällande detaljplan maximalt.

Förslag till åtgärder
Mycket höga viten bör sättas på de träd som ska bevaras, vilka annars kan
riskera att försvinna vid beviljande av marklov.
Vid avverkning av träd ska återplantering ske genom Alnarpsmodellen, vilket
innebär att nedtagna träd kompenseras. I första hand ska detta ske inom
planområdet, i andra hand längs årummet.
Träden skyddas fysiskt genom inhägnad under byggtid. Även hela
rotsystemen måste skyddas mot kompaktering eller grävning.
Planen bör förhindra att slänten ner mot ån kan terrasseras eller omformas
genom stödmurar som i sig förändrar markens förutsättningar till att hysa en
naturlig vegetation. Utformningen av garaget utgör en risk för att äldre träd i
området kommer att ersättas av yngre träd. En noggrann projektering och
etablering bör eftersträvas.
Ytterligare vegetation utmed ån skulle förbättra vattenmiljön.
Vid plantering av nya träd ska inhemska växtarter väljas.

6.5

VATTEN
Bedömningskriterier

Stora negativa konsekvenser
•
•

Planförslaget innebär stor risk för att miljökvalitetsnormer för Rönneå
inte kan följas.
Det finns stor risk för att planförslaget inte tar hänsyn till nivån vid
översvämning av Rönne å.
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Måttliga negativa konsekvenser
•
•

Planförslaget innebär måttlig risk för att miljökvalitetsnormer för
Rönneå inte kan följas.
Det finns måttlig risk för att planförslaget inte tar hänsyn till nivån vid
översvämning av Rönne å.

Små negativa konsekvenser
•
•

Planförslaget innebär liten risk för att miljökvalitetsnormer för
Rönneå inte kan följas.
Det finns liten risk för att planförslaget inte tar hänsyn till nivån vid
översvämning av Rönne å.

Ringa/inga konsekvenser
•
•

Planförslaget innebär ingen risk för att miljökvalitetsnormerna för
Rönne å inte kan följas.
Det finns ingen risk för att planförslaget inte tar hänsyn till nivån vid
översvämning av Rönne å.

Vid bedömning av risk för att planområdet översvämmas har ett scenario
använts, vilket motsvarar ett framtida klimatpåverkat 100-årsflöde i Rönne å i
kombination med ett framtida klimatpåverkat 100-årsvattenstånd i
Skälderviken.

Konsekvenser dagvatten
Ängelholms kommun har tagit fram en dagvattenpolicy som redovisar
kommunens riktlinjer för dagvattenhantering det vill säga hur avledning,
uppsamling och eventuell rening av dagvatten ska ske i ett planlagt område.
Framför allt förespråkas en öppen, lokal dagvattenhantering i syfte att skapa
ett långsiktigt hållbart dagvattensystem där belastningen på recipienter och
ledningsnät minimeras.
För att bedöma om det finns ett reningsbehov av dagvattnet finns det i
dagvattenpolicyn angivet en metod som utgår från markanvändningen och
recipientens känslighet för påverkan. Utifrån dessa parametrar bedöms om
det finns behov av rening av dagvattnet.
I planförslaget bedöms ny bebyggelse medföra att marken hårdgörs i samma
utsträckning som tidigare. Inom planen planeras för gator, parkmiljö och en
högre byggnad för hotell-, sjukhusvård-, kontor- och konferensändamål.
Föroreningshalterna i dagvattnet till följd av planen bedöms enligt
kommunens dagvattenpolicy som låga till måttliga på kvartersmark, se Tabell
3, där planområdet antagits motsvara förhållandena för ”Stadskärnans
bostads- och handelsområden” och ”Bostadsområden (flerfamiljshus) och
handelsområden”. Nivåerna bedöms som låga på gatorna.
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Tabell 3. Uppskattade föroreningshalter i dagvatten utifrån markanvändning, (Dagvattenpolicy
för Ängelholms kommuns, 2015). Inringade värden har använts.

Eftersom inga större parkeringsytor planeras inom området bedöms
föroreningshalten från området sammantaget vara ”Låga”. Rönne å har i
analysen klassats som en mycket känslig recipient. Utifrån den tabell som
upprättats, se Tabell 4, föreligger inga reningskrav på dagvattnet från
planområdet.

10252297 • MKB för Detaljplan Hälsostaden Ängelholm | 53

Tabell 4. Reningskrav utifrån recipient och föroreningshalter i dagvattnet. (Dagvattenpolicy för
Ängelholms kommuns, 2015).

Konsekvenser vattenkvalitet Rönne å
Den planerade hotell- och konferensbyggnaden bedöms inte påverka
vattenkvaliteten i Rönne å vare sig positivt eller negativt. Eftersom
planförslaget bibehåller parkmark närmst ån medför detta ingen fysisk
påverkan på ån och ger därmed inga negativa konsekvenser på vattenmiljön.

Konsekvenser översvämningsrisk
Enligt SMHIs rapport från 2016 (se avsnitt 4.5.3.) används scenario 3, som
lämpar sig för utvärdering av översvämningsrisker och för planering av
framtida bostäder längs Rönne å. Scenario 3 innebär ett framtida
klimatpåverkat 100-årsflöde i Rönne å i kombination med framtida
klimatpåverkat 100-årsvattenstånd i Skälderviken. Utifrån detta scenario har
en tvärsektion tagits fram i anslutning till Tullportsbron som visar att vattnet
riskerar att stiga till +3,79 meter i höjdsystemet RH2000.
Vid placeringen av byggnaden inom detaljplanen har hänsyn tagits till risken
för stigande havs- och vattennivåer och översvämning. Lägsta nivå för färdigt
golv för användningen tillfällig vistelse är +4,0 meter i höjdsystemet RH2000
och för den lägre byggnaden +6,0 meter i höjdsystemet RH2000. I
plankartan är angivet att lokaler, källare eller liknande som uppförs under
+4,0 meter ska utföras vattentäta upp till denna höjd. Byggnader skall utföras
med källare med en grundläggningsnivå på högst +5,5 meter respektive 6,9
meter.
Planförslaget medger samma möjlighet för åns högvatten att delvis svämma
över gång- och cykelvägar som nuvarande detaljplaner. Promenadstråket
längs med Rönne å har tidigare översvämmats områdesvis och så kommer
fortsatt att ske om inga åtgärder tas. Erosionen kan innebära att intilliggande
mark skadas (Översvämningar i Ängelholms kommun, 2010). Eftersom inga
förändringar planläggs nära strandlinjen medför planförslaget ingen ökad risk
för erosion eller förändrade flödesregimer i ån.
Planförslaget bedöms därmed sammantaget inte medföra några
konsekvenser för översvämningsrisken för Rönneå och vid planering av
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området tagit hänsyn till risk för ökade vattennivåer. Eventuellt arbete som
sker i vattenområde betraktas enligt Miljöbalken som vattenverksamhet som
ska tillståndsprövas. För vissa typer av arbeten kan istället en anmälan göras
hos Länsstyrelsen.

Slutsats
Andelen hårdgjord yta i planförslaget bedöms vara likvärdigt med
nollalternativet. Föroreningshalten i dagvattnet bedöms vara låg varför inget
reningskrav föreligger. Vattenkvaliteten på Rönneå bedöms inte påverkas. I
planförslaget är höjder på färdigt golv anpassade så att dessa inte
översvämmas i det scenario som beskrivits. Eftersom inga åtgärder planeras
nära ån, bedöms inte planförslaget medföra ökad risk för erosion eller
förändrade flödesregimer i ån. Planen medför därmed inga/ringa
konsekvenser för vatten.

Förslag till åtgärder
Även om halten av föroreningar i dagvattnet bedömts som låga, kan åtgärder
för rening bidra till att halterna blir ännu lägre. Lokalt omhändertagande av
dagvatten är alltid önskvärt.

6.6

MARK OCH GEOTEKNIK
Bedömningskriterier

Bedömningen har utgått ifrån om planförslaget bedöms medföra
stor/måttlig/liten/ringa eller ingen risk för att påverka markens stabilitet och
erosionsrisk ner mot Rönneå.

Konsekvenser för mark och geoteknik
Sigma Civil AB har på uppdrag av Hälsostaden Ängelholm AB utfört flera
geotekniska markundersökningar i området.
Undersökningarna visar att:
•
•
•
•

•

•

Jordlagren under fyllning eller mulljord utgörs ställvis av finsand på
siltig lera och jorddjupet uppgår till över 50 m.
Grundläggning av höga byggnadsdelar behöver ske på pålar,
förslagsvis kohesionspålar.
Installation av pålar kan ge upphov till omgivningspåverkan såsom
massundanträngning, buller och vibrationer etc.
Utifrån antagna placeringar av planerad byggnad och förhållanden
visar utförda beräkningar att stabiliteten mot Rönne å är
betryggande.
Risken för erosion som påverkar stabilitetsförhållanden bedöms vara
låg inom det aktuella området. Strandkanten utgörs till största del av
sten och gräsbeklädda ytor som ej är erosionsbenägna. (Sigma Civil
AB, 2019)
Risken för ras och skred vid uppförd byggnad enligt planförslaget
bedöms som låg utifrån stabilitetsberäkningar, samt bedöms minska
jämfört med dagens situation.
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Resultat från stabilitetsberäkningar samt rekommendationer presenteras i
den separata rapporten PM Beräkning upprättad av Sigma Civil AB 2020-0304.

Slutsats
Erosionsrisken i Rönne å bedöms som låg. Utifrån de utförda beräkningarna
samt med avseende på utförd känslighetsanalys bedöms
stabilitetsförhållandena förbättras vid uppförd byggnad enligt planförslaget
jämfört med dagens situation. Konsekvensen bedöms som positiv då
planförslaget kan leda till minskad risk för skred.

Förslag på åtgärder
Kompletterande undersökningar krävs i detaljprojekteringsskedet när
byggnadens slutliga utformning och omfattning bestämts.
För byggskedet krävs åtgärder vid både schakt och pålning för att säkerställa
att skred inte uppstår under byggskedet som är ett riskmoment. Åtgärder för
detta anges i PM Beräkning (Sigma, 2020).
I Ängelholms kommun finns områden med radon, varför lokalt förhöjda halter
av markradon inte kan uteslutas. Den som avser att bebygga området
ansvarar för att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas.

6.7

MÄNNISKORS HÄLSA
Bedömningskriterier

Stora konsekvenser
•
•
•

Planförslaget medför stor påverkan på sjukhusverksamheten.
Planförslaget medför en förändradtrafikmiljö.
Planförslaget medför att trafikbullernivåerna förändras i stor
utsträckning.

Måttliga konsekvenser
•
•
•

Planförslaget medför måttlig påverkan på sjukhusverksamheten.
Planförslaget medför en måttligt förändrad trafikmiljö.
Planförslaget medför att trafikbullernivåerna förändras i måttlig grad.

Små konsekvenser
•
•
•

Planförslaget med för liten påverkan på sjukhusverksamheten.
Planförslaget medför en liten förändrad trafikmiljö.
Planförslaget medför att trafikbullernivåerna förändras i liten grad.

Ringa/inga konsekvenser
•
•
•

Planförslaget med för ingen/ringa påverkan på
sjukhusverksamheten.
Planförslaget medför ingen/ringa förändrad trafikmiljö.
Planförslaget medför ingen/ringa förändring av trafikbullernivåerna.
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Hotell knutet till sjukhusverksamheten
Syftet med detaljplanen är att uppföra en hotellbyggnad. Hotellet knyts till
sjukhuset i form av ett ”Hälsohotell” som ger möjlighet för patienter och
anhöriga att bo där under sin sjukhusvistelse. Det kan leda till bättre
resursanvändning på sjukhuset och därmed i förlängningen bidra till ökad
hälsa. Planförslaget bedöms i detta avseende medföra positiva
konsekvenser för hälsa.

Trafik
En utredning har gjorts för att beskriva trafik- och bullersituationen i
planområdet (Sweco 2017). Med ett planområde som ligger centralt och nära
järnvägsstation, busshållplats och gång- och cykelstråk finns möjlighet att
välja kollektiva transportsätt, cykla eller gå. För bilister kommer
hotellbyggnaden kunna nås via Landshövdingevägen och Södra vägen.
Hotellbyggnaden, som även innehåller restaurang, bar och konferens, har
beräknats generera ungefär 177 bilresor om dagen, varav 80% bedöms
fördela sig mot öster om 20% mot väster på Landshövdingevägen.
En bedömning har gjorts över framtida trafikmängder på Södra vägen och
Landshövdingevägen år 2040. För detta har Trafikverkets uppräkningstal för
personbilar i Skåne använts. Uppräkningstalet ska täcka exploatering,
ekonomisk tillväxt med mera vilket innebär att exploatering av
sjukhusområdet och hotellet ingår i detta tal. Tabell 5 visar beräknade
trafikflöden på berörda vägar idag, år 2040 samt hur trafiken från
planförslaget bedöms fördela sig på detta vägnät.

Tabell 5. Beräknade trafikflöden år 2040 (antal fordon/dag) (Sweco 2017).

Vägsträcka

ÅDT idag

Trafikalstring
planförslaget

ÅDT 2040

3 932 *

35

5 480****

10 369 *

140

15 842****

Södra vägen

855 **

160

1 095 *****

Carl XV:s bro

105 ***

Landshövdingevägen
Väster om Södra vägen

Landshövdingevägen
Öster om Södra vägen

105

*Uppräknade trafikflöden till idag från uppmätta värden 2015 (väster om Södra vägen) och 2011 (öster om
Södra vägen)
**Antaget värde
***Baseras på dagens busstrafik, antas oförändrad år 2040.
****Uppräknade trafikflöden till år 2040, baserat på Trafikverkets uppräkningstal för personbilar i Skåne.
*****Eftersom Södra vägen är en återvändsgata bedöms ingen generell trafikökning inträffa här. Ökningen
består istället av en tillkommande trafikalstring på grund av omdistribution av sjukhusverksamheten.

Planförslaget medför att trafikflödena ökar, framför allt på Södra vägen, men
även på Landshövdingevägen. Ökningen bedöms inte påverka
framkomligheten på dessa vägar. I högtrafik på morgon och kväll kan det
dock under korta stunder uppstå köer med ett fåtal bilar på
Landshövdingevägen. Av denna anledning har korsningen mellan
Landshövdingevägen och Södra vägen särskilt studerats. Studierna visar att
det är mest fördelaktigt att låta korsningen behålla sitt nuvarande utseende
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eftersom det ger god framkomlighet både för kollektivtrafiken på Södra
vägen och för genomfartstrafiken på Landshövdingevägen.
Trafikutredningen visar att det behövs ungefär 78 nya parkeringsplatser för
byggnadens anställda och besökare. Dessa kan förläggas i källargarage
under planerad byggnad.
Varuleveranser till och från den nya byggnaden sker gemensamt med
sjukhusets varumottagning som finns ”bakom” badhuset och är
sammankopplat med en kulvert.

Buller
Bullerberäkningarna som är utförda för år 2040 visar att den ekvivalenta
medelnivån ökar med i genomsnitt 1,2 dB(A) vid fasad för de undersökta
fastigheterna. Ökningen beror främst på grund av den trafikökning som enligt
Trafikverkets uppräkningstal uppkommer på grund av exploateringar,
ekonomisk tillväxt med mera. För den trafikökning som beräknas tillkomma
på grund av planförslaget påvisar modellen ingen signifikant ökning av
ljudnivån.
Samtliga fastigheter längs Landshövdingevägen och Södra vägen har
tillgång till ett område inom fastighetsgräns där maximala ljudnivån
understiger 70 dBA från vägtrafik.
För att bedöma ekvivalent ljudnivå på uteplats sammanvägs ljudnivån från
både väg och spårtrafik. Ljudnivån förändras inte nämnvärt mellan de olika
beräkningsfallen eftersom tågtrafiken har en stor inverkan på resultatet. De
flesta fastigheter uppnår riktvärdet 55 dB(A), men det finns ett antal
fastigheter där ljudnivån överskrids. Ansvarig för störningar och åtgärder
ligger vanligtvis hos väg- respektive spårhållaren. När åtgärder eller andra
försiktighetsmått övervägs för att begränsa bullerstörningar ska nyttan av
dem vägas mot kostnaderna.
För hotellverksamheten är det möjligt att dimensionera fasad och fönster för
att uppnå vald ljudklass.

Slutsats
Planförslaget medför positiva konsekvenser för sjukhusverksamheten
eftersom Hälsohotellet ger möjlighet att avlasta andra delar av
verksamheten.
Planförslaget kommer att medföra en trafikökning, vilken procentuellt sett är
störst på Södra vägen. Ökningen bedöms inte påverka framkomligheten på
berörda vägar. Vägens utformning, där ingen genomfartstrafik är möjlig på
Södra vägen och befintlig cirkulationsplats föreslås vara kvar, bedöms gynna
låga hastigheter vilket bidrar till god trafiksäkerhet. Trafiksituationen bedöms
sammantaget få en liten negativ konsekvens.
Ljudmiljön för bostäder längs Landshövdingevägen och Södra vägen år 2040
beräknas vara över gränsvärdet för buller från väg varför åtgärdsprogram
behöver övervägas generellt. Planförslaget bedöms medföra ringa förändring
av trafikbullernivåerna vilket ger en liten negativ konsekvens.
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Förslag till åtgärder
Inga åtgärder bedöms behövas för aktuell plan.

6.8

BESKUGGNING
Bedömningskriterier

Stora negativa konsekvenser
•

Risk för ändrade skuggförhållanden som i hög utsträckning påverkar
omgivande bostäder och grönområden under stor del av året.

Måttliga negativa konsekvenser
•

Risk för ändrade skuggförhållanden som i mindre utsträckning
påverkar omgivande bostäder och grönområden under stor del av
året.

Små negativa konsekvenser
•

Risk för ändrade skuggförhållanden som i mindre utsträckning
påverkar omgivande bostäder och grönområden under begränsade
delar av året.

Ringa/inga negativa konsekvenser
•

Ingen påverkan på skuggförhållanden i närheten av planerad
byggnad.

Konsekvenser för beskuggning
Inom ramen för de parallella arkitektuppdrag som gjorts för planområdet har
studier av skuggan gjorts. Det visar att skuggan under högsommar kommer
att påverka sjukhusområdet, medan den under våren kan sträcka sig bort
mot bostäderna norr om ån.

Figur 35. Illustration av skuggpåverkan av en hög byggnad. Bilder hämtat ur AWLs bidrag
Hälsohotellet Ängelholm.

De långa skuggor som uppkommer genom en maximal utbyggnad i enlighet
med planförslaget bedöms leda till måttliga konsekvenser av skuggpåverkan
eftersom de berör bostäder, men endast under delar av året och under
kortare stunder då skuggan av en smal byggnad passerar relativt snabbt.
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Slutsats
Under delar av året kommer skuggan av en hög byggnad påverka bostäder i
nordväst, norr och nordöst vilket bedöms medföra måttliga negativa
konsekvenser för skuggförhållanden i området. Nollalternativet bedöms
medföra små konsekvenser.

Förslag till åtgärder
Skuggeffekter har delvis mildrats genom att byggnadens utformning är smal,
men kan ytterligare anpassas genom att välja en lägre byggnad som
påverkar omgivande miljöer i mindre omfattning än exempelvis en högre
byggnad.

6.9

VINDFÖRHÅLLANDEN
Bedömningskriterier

Stora negativa konsekvenser
•

Risk för ändrade vindförhållanden i närheten av planerad byggnad
under en längre del av året och försämrade möjligheter för kort- och
långvarigt uppehåll kring Rönne å.

Måttliga negativa konsekvenser
•

Risk för ändrade vindförhållanden i närheten av planerad byggnad
under delar av året och försämrade möjligheter för långvarigt
uppehåll kring Rönne å.

Små negativa konsekvenser
•

Risk för ändrade vindförhållanden i närheten av planerad byggnad
under delar av året men ingen försämring av möjligheter för uppehåll
kring Rönne å.

Ringa/inga negativa konsekvenser
•

Ingen risk för ändrade vindförhållanden i närheten av planerad
byggnad.

Konsekvenser för vindar och höga hus
SMHI (2018) har utfört en vindkomfortstudie i syfte att utvärdera
Hälsohotellets påverkan på vindförhållanden. Resultatet har satts i relation till
komfortkriterier för vindhastighet och även byggnadens effekt som
vindförstärkare. Förstärkning av vinden innebär hur vinden på 2 meters höjd
över marken förstärks i bebyggelsen vid olika vindriktningar. De punkter i
byggnadsgeometrin som i denna studie ansetts vara av särskilt intresse finns
utplacerade och namngivna i Figur 36.
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Figur 36. Platser vars vindkomfort studeras i detalj: 1) Stråket. 2) Uteservering. 3) Gångstråk. 4)
Åpromenaden, 5) Entré och 6) Yta framför högdel. Angivelserna i grönt är hänvisningar till
omgivande byggnader. Vattenområdet i Rönne å omfattas ej längre av planförslaget, men är
med i kartan då detta togs bort i sent skede.

Studien visar att Hälsohotellets högdel kommer att påverka vindklimatet på
gatunivå. Årsmedianen av vindhastigheten har sammanställts för samtliga sex
punkter och sedan relaterats till komfortkriterier för vindhastighet. En
sammanställning för alla vindriktningar över hela året visas av Tabell 6.
Tabell 6. Sammanställning för alla vindriktningar över hela året. Intervallen anger minimum och
maximum för platsen/ytan. Skalan är tagen från Glaumann och Westerbergs gränsvärden för
upplevd vindhastighet (längre stillasittande) samt Glaumann och Westerbergs kriterier för
vindkomfort vid långvarigt stillasittande/stillastående. Önskvärda förhållanden enligt dessa
kriterier markeras med grönt, gult överskrider denna nivå. Färgkodningen inkluderar det högsta
värdet i intervallet oavsett hur stor del av ytan detta motsvarar.

Tabellen visar att ingen av platserna klarar komfortkriteriet för längre
stillasittande/stillastående under hela året. I övrigt sammanfattar
komfortstudien att:
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➢
➢
➢
➢

De platser i geometrin som är tänkta att användas för långvariga
uppehåll, Uteserveringen (2) och Ytan framför högdelen (6), klarar
delvis komfortkriterierna för detta.
Stråket (1), Gångstråket (3) och Åpromenaden (4) lämpar sig för
kortvariga uppehåll.
För Uteserveringen (2) samt Gångstråket (3) finns en viss risk att
turbulens kan påverka vindkomforten negativt.
Entrén (5) och passagen mellan entrén och befintlig sjukhusbyggnad
är väldigt vindutsatt. Entrén lämpar sig endast för kortvariga uppehåll
och för promenad.

Utöver Uteserveringen (2) och Ytan framför högdelen (6) är Stråket (1) och
Åpromenaden (4) är av störst intresse eftersom det är här förbipasserande
människor kommer röra sig. Dessa punkter lämpar sig för kortvariga
uppehåll, men klarar inte komfortkriterierna för långvarigt uppehåll. Det är
dock möjligt att vegetationens naturliga vindskydd, t ex träden längs Rönne
å, vid planerad nybyggnation erbjuder mer skydd än vad som inkluderats i
beräkningen. Under sommarmånaderna är vindhastigheten något lägre,
vilket tillsammans med en ytterligare vindskyddande effekt av träden skulle
kunna innebära att platserna lämpar sig för långvarigt uppehåll sommartid
(SMHI, 2018).

Slutsats
Hälsohotellets står på 80 meters höjd ensamt i väst- och ostvinden och detta
kommer innebära en påverkan på vindklimatet på gatunivå. Detta påverkar
bland annat möjligheterna för långvarigt uppehåll längs Åpromenaden (4)
under vinterhalvåret eftersom medelvindhastigheten är högre då.
Konsekvenserna under sommaren är mindre då medelvindhastigheten är
lägre. Därmed bedöms byggnaden medföra måttliga negativa konsekvenser
för vindförhållanden på platsen. Det är en annorlunda situation än i
nollalternativet, där de bedöms vara små eftersom tillåten byggnadshöjd
endast är 4-6 våningar.

Förslag till åtgärder
Vindskyddande åtgärder behövs för att säkerställa god komfort på samtliga
markerade platserna, framförallt Stråket (1) och Åpromenaden (4) där
förbipasserande kan tänkas uppehålla sig, och på passagen mellan entrén
och sjukhusbyggnaden. Höga vindhastigheter kan mildras genom
exempelvis plantering av träd eller buskar och genom utskjutande tak
omkring byggnadens hörn. För ytterligare riktlinjer kring platsspecifika
vindskyddande åtgärder hänvisas till vindkomfortstudien (SMHI, 2018).

6.10 STADSUTVECKLING
Hälsohotellet kan indirekt medföra stora konsekvenser för Ängelholms
stadsutveckling. Det kan öppna upp för en mer tillåtande syn på höga
byggnader inom Ängelholm. Utvecklingen skulle då kunna gå från en stad
med en enhetlig, låg bebyggelse till varierade byggnadshöjder och
heterogena stadsmiljöer. Ängelholm kan då bli en stad med flera höga
byggnader som konkurrerar sinsemellan som landmärken.
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7

NOLLALTERNATIVETS
KONSEKVENSER

Ingen alternativ plats finns utpekad för Hälsohotellet. Om inte detaljplanen
antas så kan inte Hälsohotellet byggas, vilket kan leda till att nyttjandet av
sjukhuset försämras något då avlastande funktioner inte kommer att finnas
på det sätt som har varit utgångspunkt för planförslaget. De positiva
konsekvenser för sjukhusverksamheten samt utvecklingen av sjukhuset som
ett hälsohotell skulle medföra uteblir i nollalternativet.
Bedömningen är att stads- och landskapsbilden kan komma att förändras på
det lokala planet i nollalternativet, dvs om de befintliga detaljplanerna
bibehålls och utnyttjas. Nollalternativet bedöms ge måttliga negativa
konsekvenser för stads- och landskapsbilden på grund av att bebyggelse i
sex våningar hamnar nära årummet och på så sätt blir väldigt synligt
norrifrån, från Storgatan samt från årummet.
När det gäller kulturmiljön och nollalternativets konsekvenser finns en
ovisshet angående portvaktsbyggnadens framtid då den anses i dåligt skick
och som svåranvänd i verksamheten. I gällande plan ligger byggnaden med
användningsbestämmelsen DC men utan bestämmelser för tillvaratagande
av kulturvärden. I planförslaget ges den inte några sådana bestämmelser
utan där kommer den att ligga på korsmark som får beteckningen b3 vilket
innebär att marken får anordnas för underjordisk parkering och byggas över
med planteringsbar mark. I övrigt sker ingen direkt påverkan på den
kulturhistoriska stadskärnan. Sjukhusområdets historia är fortsatt läsbar
genom att resterna av den f.d. lasarettsparken lämnas orörda och framförallt
om portvaktsbyggnaden skulle rustas upp och bevaras.
Lägre byggnader, upp till sexvåningar, kan tillföras inom kvartersmarken i de
befintliga detaljplanerna. Detta skulle påverka årummet till viss del då träden
i området delvis skymmer byggnader inom sjukhusområdet. Samlat bedöms
de rekreativa värdena påverkas mindre i ett nollalternativ jämfört mot
planförslaget.
De nu gällande PARK-områdena kommer att kunna medge fortsatt grönt
stråk utmed ån. Naturvärdena förändras i likhet med planförslaget, men vid
fullt utnyttjad byggrätt skulle alla träd inom kvartersmarken behöva avverkas,
d.v.s. fler än i planförslaget. Konsekvensen bedöms som måttligt negativ
eftersom den biologiska mångfalden i området troligen minskar. Inga hotade
arter påverkas dock negativt. Konsekvensen blir därmed större i
nollalternativet än i planförslaget. Konsekvensen för mark bedöms som
positiv då även nollalternativets planförslag kan leda till minskad risk för
skred. Bullersituationen bedöms likvärdig för nollalternativet som för
planförslaget. Vindkomforten bedöms bättre i nollalternativet än i
planförslaget.

8

MILJÖKVALITETSNORMER

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap.
Miljöbalken. En miljökvalitetsnorm ska ange de föroreningsnivåer eller
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störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av
betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för
påtagliga olägenheter. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet, vattenförekomster, fisk- och musselvatten och buller.
Miljökvalitetsnormerna för buller är inte tillämpbara i tätorter under 100 000
invånare och behandlas därför inte vidare här. Inte heller
miljökvalitetsnormer för luft utreds då det i Ängelholm inte finns problem med
luftföroreningar som påverkar luftkvaliteten i den utsträckningen.

8.1

VATTENFÖREKOMST

Aktuell vattenförekomst ”Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken” är enligt VISS,
(Vatteninformationssystem Sverige) klassad till ”måttlig” ekologisk status och
”ej god” kemisk status (2017-09-19). Miljöproblem är övergödning och
syrefattiga förhållanden, miljögifter, förändrat habitat genom fysisk påverkan
och främmande arter. Kvalitetskravet är att God ekologisk status skall
uppnås till år 2027. Vad gäller god kemisk ytvattenstatus skall detta uppnås
även om det ges undantag för bromerad difenyleter samt Kvicksilver och
kvicksilverföreningar då det bedöms vara tekniskt omöjligt att uppnå god
kemisk ytvattenstatus.
Grundvattenförekomst Ängelholm-Ljungbyhed omfattar hela Ängelholms
kommun och finns således inom planområdet. Grundvattenförekomsten är
en sedimentär bergförekomst och har god kemisk och kvantitativ status.
Negativa påverkningskällor är diffusa källor i form av jordbruk och urban
markanvändning.
Om byggnadsdelarna under grundvattennivån görs täta kommer
grundvattennivån återgå till sin tidigare nivå efter byggnationen. Enligt
planbestämmelserna ska källare, lokaler mm som uppförs under +4 meter
RH2000 göras täta. Planen bedöms inte påverka vattenförekomsternas
kvalitet eller kvantitet i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna inte kan
uppnås.

8.2

FISK- OCH MUSSELVATTEN

Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen gäller för
Rönne å. Från Herrevadskloster till mynningen av Rönne å omfattas
vattendraget av miljökvalitetsnorm för laxﬁskevatten, vilket inkluderar aktuell
vattenförekomst ”Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken”.
Planen bedöms inte medföra sådan påverkan på vattenområdet att
miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten inte kan uppnås.

9

STRANDSKYDD

Strandskyddet återinförs i och med den nya detaljplanen och skäl för att få
dispens från strandskyddet anges i miljöbalken 7 kapitlet 18c§.
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
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2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
I planförslaget föreslås att strandskyddet upphävs inom kvartersmark samt
allmän platsmark gata. Genomförandet av detta planförslag prövas enligt
punkt 1 att området redan tagits i anspråk. En stor del av kvartersmarken
utgörs idag av parkeringsyta, se Figur 37.

Figur 37. Planområdet fotograferat i maj 2017.

Planförslaget innebär därmed att strandskydd återinträder för skogsområdet
som planläggs som PARK och NATUR. Detta innebär att planen medger en
förstärkning av strandskyddet jämfört med nollalternativet och nuläget.
Allmänheten kommer därmed även fortsättningsvis garanteras tillträde till
årummet. Beroende på typ av skötsel och utformning av kvartersmarken kan
det uppfattas som om området tillhör hotellets gäster, varför det är viktigt att
tydliggöra att allmänheten kan röra sig i området.
Planförslaget bedöms inte heller försämra livsbetingelserna för någon känd
hotad flora och fauna i området.
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10 MILJÖMÅL
Riksdagen har beslutat att vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte
överlämna dem till kommande generationer och Sveriges miljömål är
riktmärken för detta miljöarbete.
Ängelholms kommuns miljömål är baserade på de nationella målen, men är
anpassade till regionen. De sex lokala miljömålen som Ängelholms kommun
arbetar med är:
•
•
•
•
•
•

God vattenkvalitet
En levande natur och ett friskt ekosystem
Effektiv användning och produktion av energi
Hållbart transportsystem
En levande och god bebyggd miljö
Upphandling utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

Det miljömål som berör aktuell detaljplan störst är ”En levande och god
bebyggd miljö”. För Ängelholm innebär detta bland annat att det skall vara en
”hållbar bebyggelseutveckling med nybyggnation i anslutning till befintlig
bebyggelse.” Den planerade hotell- och konferensbyggnaden bidrar till detta
då byggnadens placering ligger nära befintligt sjukhus och övrig bebyggelse
samt även är stadsnära. I målet om bebyggd miljö ingår också att minimera
bullerpåverkan, bevara gång-och cykelvägar samt grönstruktur, något som
detaljplanen ska ta hänsyn till. Gång- och cykelvägen längs med Rönne å
kvarstår i planförslaget och så mycket vegetation som möjligt skall skyddas i
och med uppförandet av hotell- och konferensbyggnaden.
De övriga lokala miljömålen anses inte påverkas nämnvärt i och med den
nya detaljplanen.

11 SAMLAD BEDÖMNING
Planförslaget medger att en smal och mycket hög byggnadskropp uppförs på
sjukhusområdet i närheten av Rönne å, som kommer att stå i stor kontrast till
omgivningen och synas långt utanför planområdet i vissa vyer. Bebyggelsen
med tillhörande funktioner i utemiljön kommer att påverka den befintliga
naturkaraktären kring årummet mot ett mer bebyggt stadsrum. Detaljplanens
konsekvenser för stadsbilden bedöms vara stora och om de anses vara av
negativ eller positiv art beror på hur betraktaren anser att stadens ska
utvecklas. För den konservativa betraktaren kan stadsbilden upplevas som
försämrad, medan för den mer förändringsbenägna betraktaren kan
förändringen upplevas som positiv.
Bedömningen är att planförslaget får obetydliga till stora negativa
konsekvenser på de regionala kulturmiljövärden Ängelholms stadsbild
representerar. När det gäller den indirekta visuella påverkan så påverkas
stora delar av stadskärnan obetydligt, men i några gaturum är påverkan
påtaglig. Vad gäller den direkta påverkan bedöms planen medföra ungefär
samma negativa konsekvenser på kulturmiljön. Precis som i den gällande
detaljplanen finns risk för att portvaktsbyggnaden rivs, en risk som kvarstår
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då marken som byggnaden står på planläggs för underjordiskt garage med
planteringsbart bjälklag. Om portvaktsbyggnaden rivs får detta direkta
negativa konsekvenser för såväl lokala kulturmiljövärden inom planområdet
som för regionala kulturmiljövärden knutna till platsen, med Ängelholms
lasarett som viktig representant för stadens utveckling sedan 1800-talet.
Planen bedöms även medföra samma negativa konsekvenser som
nollalternativet då årummets gröna karaktär förändras, genom att en del av
den f.d. lasarettsparken i slänten bebyggs.
Trafiken på Södra vägen och Landshövdingevägen kommer att öka, men det
är inte avhängigt aktuell detaljplan. Framkomligheten på vägarna påverkas
ej.
Bullernivåerna för bostäder längs Landshövdingevägen och Södra vägen år
2040 beräknas vara över gränsvärdet för buller från väg, vilket främst beror
på den allmänna trafikökningen i samhället. Påverkan till följd av planen
bedöms vara marginell. Vid ett antal byggnader dominerar buller från
tågtrafiken. Fasad och fönster på planerad ny byggnad får dimensioneras för
att uppnå vald ljudklass för huset.
Grundläggning av höga byggnadsdelar behöver ske på pålar. Erosionsrisken
bedöms som låg. Utifrån de utförda beräkningarna samt på den utförda
känslighetsanalysen bedöms stabilitetsförhållandena för uppförd byggnad
enligt planförslaget vara erforderliga inom det aktuella området.
Konsekvensen bedöms som positiv då risken för skred minskar jämfört med
dagens situation.
Vid placeringen av byggnaden har hänsyn tagits till risken till stigande havsoch vattennivåer och för översvämning. Det planerade Hälsohotellet bedöms
inte påverka vattenkvaliteten i Rönne å.
En fritt stående hög byggnad kan förändra vindförhållandena på platsen.
Störst påverkan sker inom en radie som motsvarar höjden på höghuset.
Miljökonsekvenserna av vindverkan bedöms lokalt kunna bli stora, medan
skuggverkan i planen bedöms som måttlig. En lägre byggnad minskar
konsekvenserna till måttlig vindpåverkan och minskar även dess
skuggverkan.
Riksintresset för friluftsliv bedöms inte påverkas av detaljplanen. Inte heller
riksintresse för naturvård då detta främst gäller Rönne ås limnologiska
värden. Planförslaget bedöms inte heller försämra livsbetingelserna för flora
och fauna i området. Planen bedöms inte heller medföra någon risk för
överskridande för miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna eller fiskoch musselvatten.
Planförslagets maximala nyttjande skulle kunna leda till att många av
planområdet äldre träd kan behöva tas ner, vilket leder till en viss förändring
av förutsättningarna för den biologiska mångfalden. Dock behöver marklov
sökas och beviljas för trädfällning av vissa träd, vilket skyddar träden i viss
utsträckning. Konsekvensen för naturmiljön bedöms som liten negativ
påverkan.
Strandskyddet återinträder inom planområdet, men föreslås upphävas inom
kvartersmark samt för allmän platsmark gata. Allmänheten kommer även
fortsättningsvis ha tillträde till åpromenaden
Nollalternativet
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Nollalternativet som innebär att de befintliga detaljplanerna nyttjas till sin
maximala byggrätt innebär också konsekvenser. Stads- och landskapsbilden
kommer på ett lokalt plan kunna påverkas, men de största konsekvenserna
på ett längre avstånd kommer att utebli, vilket också medför att
nollalternativet inte är att betrakta som betydande miljöpåverkan.
När det gäller kulturmiljön i nollalternativet har portvaktsbyggnaden inte
några skyddsbestämmelser, några sådana ges inte heller i planförslaget. I
övrigt sker ingen direkt påverkan på stadskärnans kulturvärden. För
friluftslivet kommer kvalitén av årummet påverkas i mindre omfattning i
nollalternativet, eftersom ett sexvåningshus inte syns lika långt i årummet
som byggnaden i planförslaget, samtidigt som träden i årummet i större
utsträckning kan skymma en byggnad som uppförs inom ramen för
nollalternativet. Konsekvenser på naturvärdena i nollalternativet kan öka
beroende på att fler träd kan riskera att avverkas vid maximalt nyttjande av
planen. Konsekvensen för mark bedöms som positiv då även
nollalternativets planförslag kan leda till minskad risk för skred.
Bullersituationen bedöms likvärdig för nollalternativet som för planförslaget.
Vindkomforten bedöms bättre i nollalternativet än i planförslaget.
Betydande miljöpåverkan
Sammantaget bedöms konsekvenser på kulturmiljövärdena tillsammans med
stads- och landskapsbilden leda till att planen medför betydande
miljöpåverkan. Åtgärder för att mildra konsekvenserna bör vidtas, så som
utformning av byggnad, ianspråktagande av lokala kulturmiljöobjekt samt till
viss del anpassning av detaljplanens bestämmelser. Dock bedöms
planalternativet fortfarande innebära betydande miljöpåverkan.
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Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan.
MYNDIGHETER

Länsstyrelsen, 2018-01-19
Sammanfattning
Länsstyrelsen kan komma att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL om planen
antas utan förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet avseende risken för
ras, skred och erosion samt strandskyddet hantering. Länsstyrelsen ger även rådet att
invänta yttrande från SGI, hantera planförslaget som en avvikelse av översiktsplanen och
redovisa en lokaliseringsprövning.
Redogörelse för ärendet
Syfte med planläggningen
Planförslagets syfte är att pröva möjligheten att uppföra ett landmärke för hotell och
konferensändamål inom befintligt sjukhusområde. Byggnadens funktion är ett vanligt hotell
som även fungerar som en del av vården i Ängelholm och under marknivå planeras ett
garage. I anslutning till hotellbyggnaden, badhuset och Tullportsbron bidrar detaljplanen till
att stärka förlängningen av stadskärnan och det stadsmässiga centrumstråket. Vidare syftar
planen att utgå ifrån platsens speciella förutsättningar och den nära kopplingen till
årummet. Årummet säkerställs och ska även fortsättningsvis vara tillgängligt för
allmänheten. Planen utgår även från att i möjligaste mån bevara befintlig grönska och skapa
en ökad tillgänglighet.
Nuvarande markanvändning och nuvarande planläge
Planområdet ligger i centrala Ängelholm vid Ängelholms sjukhusområde intill Rönne å.
Planområdet är cirka 1,2 ha och avgränsas av Rönne å i norr, Södra vägen i öst, befintligt
sjukhusområde i söder och det nya badhuset i väst.
Aktuellt område omfattas av detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl. Detaljplanen vann laga
kraft 2015-07-17 med genomförandetid på fem år och är därmed gällande fram till 202007-17.
Detaljplanen reglerar användningarna hälsovård, sjukhusvård, äldrevård samt vårdanknuten
forskning och centrumändamål. Högst 45 % av tillåten byggnadsarea får ha 4 till 6
våningar. Största byggnadsarea regleras till 45 % för en större del av sjukhusområdet.
Planen innehåller även prickmark och att träd inte får fällas i slänten ner mot åpromenaden.
Övriga befintliga detaljplaner där genomförandetiden har gått ut reglerar allmän plats gata
för Södra vägen samt park- och plantering för åpromenaden (1949), vattenområde som
”icke får utfyllas eller överbyggas” (1937) och reglering av vattenområde med (mindre)
bryggor båthus och dyl. (1979).
Planförslagets innehåll
Planförslaget möjliggör för en hotellbyggnad på upp till 28 våningar och ett underjordiskt
garage samt bekräftar Tullportsbron och ett badhus. Kommunen tar fram planförslaget
med utökat förfarande och en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats till planförslaget.
Översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande
Gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, Översiktsplan 2035 (antagen 2017) anger
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pågående markanvändning ”bostäder” för området och hela sjukhusområdet anges som
befintlig bebyggelse i den interaktiva kartan. Rönne å är markerat som ett ”grönt stråk”.
Kommunen bedömer att planförslaget följer översiktsplanens intentioner genom att det går
i linje med bland annat ett effektivt markutnyttjande, nybyggnation på en central fastighet i
anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur samt främjar en blandad
bebyggelsestruktur i centralorten.
I Länsstyrelsens granskningsyttrande till översiktsplanen framgår att redovisningen av
miljökonsekvenserna hänskjuts till efterföljande prövningar vid planläggning som berör
riksintressen, skyddade områden eller där det finns risk för människors hälsa och säkerhet
avseende bl.a. erosion och översvämning. Översiktsplanen ger inte nödvändig vägledning
för efterföljande prövning vad gäller vatten- och kustområden och resonemang om hur
risken för översvämning av Rönne Å ska hanteras kvarstår till efterföljande prövning.
Länsstyrelsens rådgivning
Lämplig markanvändning
Föreslagen förändrad markanvändning finns inte utpekad i översiktsplanen, varför
Länsstyrelsen anser att planförslaget behöver hanteras som en avvikelse från
översiktsplanen. En lokaliseringsprövning och motivering till avvikelsen behöver tillföras
planbeskrivningen. Länsstyrelsen efterfrågar kommunens behov av att ta platsen i anspråk
för en hotellbyggnad, kopplat till områdets förutsättningar och markens beskaffenhet.
Kommentar: Länsstyrelsen har efter möte tillsammans med kommunen förtydligat ovanstående information.
Då resonemanget kring föreslagen byggnation inte finns i översiktsplanen så behöver det förtydligas i
detaljplanen om varför byggnaden behöver placeras just här. Detta har förtydligats i planbeskrivningen
under rubriken för översiktsplan där ett avsnitt om lokalisering har lagts till som motiverar behovet av att
ianspråkta platsen för en hotellbyggnad.
Miljöbedömning
Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Ängelholm 3:139, Ängelholm (201711-16) har upprättats. Den samlade bedömningen är att konsekvenser på
kulturmiljövärdena och stads- och landskapsbilden leder till att planen medför stor
miljöpåverkan.
MKB:n har begränsats till att fokusera på luft och klimat, stads- och landskapsbild,
kulturmiljö, geoteknik, översvämning. MKB anger bland annat att planförslagets
konsekvenser för stads- och landskapsbilden kommer att bli stora, konsekvensen för
naturmiljön blir liten negativ påverkan pga viss förändring av förutsättningarna för den
biologiska mångfalden om många äldre träd tas ner. MKB anger att eftersom byggnaden
som planläggs inte ligger i direkt anslutning till vattenområdet så bedöms inte risk för ras
eller skred förändras i och med planen.
MKB rekommenderas att till viss del anpassa detaljplanens bestämmelser samt vidta
åtgärder för att mildra konsekvenserna gällande byggnaders höjd, utformning samt
ianspråktagande av lokala kulturmiljöobjekt. Kompletterande undersökningar om risk för
ras eller skred krävs i detaljprojekteringsskedet när byggnadens slutliga utformning och
omfattning bestämts.
Länsstyrelsen ger rådet att låta MKB ytterligare fokusera på markens bärighet i det fortsatta
planarbetet med platsens lämplighet för föreslagen bebyggelse som utgångspunkt.
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Kulturmiljö
I Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram pekas Ängelholms stad ut som värdefull
miljö och området längs Rönne å som värdefullt kulturmiljöstråk. En särskild
kulturmiljöutredning har tagits fram i anslutning till planarbetet och kulturmiljöfrågorna
hanteras också inom ramen för MKB. Analyserna av kulturmiljön pekar på värden dels i
anslutning till årummet kring Rönne å, och dels i förhållande till aspekter så som läget vid
infarten till staden samt planområdets betydelse för lasarettsområdet, genom framför allt
portvaktshuset och rester av den gamla lasarettsparken. Vid sidan av detta framhålls den
nya byggnadens påverkan på landskapsbilden och på centrala Ängelholms småskaliga
karaktär.
Såväl kulturmiljöanalys som MKB pekar på stora visuella konsekvenser av planen, framför
allt med hänsyn till landskapsbild och inverkan på grönstråket kring ån.
Kulturmiljöanalysen lyfter fram riktlinjer och rekommendationer för att bibehålla och
utveckla kulturmiljövärden i planområdet och dess närhet.
Då området inte omfattas av riksintresse för kulturmiljövården är det kommunens sak att ta
slutgiltig ställning till den kulturmiljöpåverkan planen ger upphov till. Länsstyrelsen kan
dock konstatera att den skalförskjutning som den mycket höga byggnaden innebär kommer
att få genomgripande konsekvenser för upplevelsen av Ängelholm och av de kulturvärden
som kan knytas till området. Om planarbetet går vidare anser Länsstyrelsen att det vore
positivt att arbeta vidare utifrån de förslag som lämnas i kulturmiljöanalysen för att mildra
negativ inverkan och/eller stärka värden i staden. Ett bevarande av portvaktshuset skulle
vara positivt för de värden som kan knytas till lasarettsområdet.
Kommentar: Med beaktande av byggnadens höjd har en fördjupad landskapsstudie samt synlighetsanalys
tagits fram. Föreslagen bebyggelses utformning har genom planbestämmelser delvis anpassats utifrån den
fördjupade landskapsbildsstudiens rekommendationer för att mildra byggnadens påverkan på omgivningen.
Synbildsanalysen och den fördjupade landskapsbildsstudien visar även att en hög byggnad inte är påtagligt
tydlig från kulturmiljökänsliga miljöer som Östra Kyrkogatan och Stortorget. I gällande detaljplan bedöms
portvaktsbyggnaden vara svåranvänd samt i dåligt skick och omfattas därför inte av något bevarandeskydd.
Samma bedömning görs i planförslaget. Andra karaktärsdrag som är viktiga för kulturmiljön, som
släntens vegetation, ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Sammantagen bedömning är att
påverkan på kulturhistoriska värden är acceptabel.
Information om vattenverksamhet
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att uppförande av anläggningar inom
vattenområden definieras som vattenverksamheter. Vattenverksamheter är generellt
tillståndspliktiga, men kan i vissa fall vara anmälningspliktiga. Grundvattensänkning, både
temporär och permanent, är tillståndspliktig enligt 11 kapitlet i Miljöbalken.
Vattenverksamheter handläggs av länsstyrelsens Vattenenhet.
Kommentar: Information om vattenverksamhet och att detta regleras av Miljöbalken finns redovisat i
planbeskrivningen.
Råd om planförfarande
Vid planmöte för tidigt samråd 2016-09-01 med Ängelholms kommun gav Länsstyrelsen
rådet att remittera detaljplaneärendet till Statens Geologiska Institut, SGI. Enligt
kommunens utsago 2018-01-19 har så inte gjorts.
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Länsstyrelsen ger rådet att invänta yttrande från SGI samt därefter överväga att låta
samrådsskedet utökas för fortsatt hantering av outredda frågor och välkomnar kommunen
på planmöte.
Kommentar: Geoteknisk utredning är kompletterad utifrån SGI:s synpunkter i samrådet. SGI har
kontaktats i planprocessen och har granskat offerten som redovisar vad de kompletterande utredningarna
ska fokusera på.
Länsstyrelsens synpunkter
Risk för ras, skred och erosion
Länsstyrelsen menar att ytterligare utredning och kompletterande undersökningar krävs för
att kunna bedöma markens lämplighet avseende risken för ras, skred och erosion. Utan
sådan redovisning går det inte att bedöma platsens lämplighet för föreslagen bebyggelse
och Länsstyrelsen kan komma att kalla in planen.
Planbeskrivningen innehåller ett resonemang där risken för erosion inte bedöms utgöra
något problem. Den erosionsutredning längs Rönne å som planbeskrivningen hänvisas till
har en klassificering baserad på befintliga erosionsförhållanden 2013. På sträckan mellan
Järnvägsbron och Carl XV:s bro har delar av den norra sidan av Rönne å fått en
klassificering av erosion i utredningen. Planområdet är på den södra sidan av ån.
Ett geotekniskt planeringsunderlag (2017-07-12) har tagits fram i syfte att översiktligt
klargöra områdets totalstabilitet baserat på byggnader upp till 28 våningar ovan mark samt
2 våningar under mark. Av underlaget framgår att grundläggning av höga byggnadsdelar
troligtvis behöver ske på pålar men att erforderliga längder på pålar är ej bestämda.
Rekommendationen är att kompletterande undersökningar krävs i detaljprojekteringsskedet
såsom kompletterande provtagningar, CPT-sonderingar, provpålning alternativt HfAsonderingar för bestämning av erforderliga påldjup, fortsatta mätningar i installerade
grundvattenrör samt installation av ytterligare rör.
Utförda beräkningar som visar att stabiliteten mot Rönne å är betryggande baseras på
antaganden om byggnadens placering och förhållanden. Det är oklart hur djupt byggnaden
behöver pålas och åtgärder kan föreslås först när exakt placering och utformning av
byggnaderna samt övriga anläggningar är fastställda. Källaren och det underjordiska garaget
kan komma att kräva vattentät konstruktion och dränering. Vid grundläggning under
markytan kommer en temporär grundvattensänkning troligen att behöva utföras under
byggskedet.
Kommentar: En reviderad geoteknisk utredning har tagits fram. Information om denna är sammanfattad i
planbeskrivningen och i MKB. Avsnittet om erosion kompletteras i planbeskrivningen utifrån ny
geoteknisk utredning samt befintlig erosionsutredning från 2013.
Strandskydd
Länsstyrelsen gör samma bedömning som kommunen gällande upphävande av
strandskyddet för kvartersmark, allmän plats gata och anser att det särskilda skälet enligt 7
kapitlet 18 c § punkt 1 miljöbalken är tillämpbart. När det gäller vattenområdet för Rönne å
med planbestämmelsen W, anser Länsstyrelsen att det särskilda skälet enligt 7 kapitlet 18 c
§ punkt 1 miljöbalken inte är godtagbart, samt att ett upphävande av strandskydd för
vattenområdet skulle strida mot strandskyddets syften. Länsstyrelsen anser därav att
strandskyddsområdet för vattenområdet i Rönne å ska kvarstå.
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Strandskyddet inträder om 100 meter vid Rönne å när de äldre detaljplanerna upphävs.
Hela det föreslagna detaljplaneområdet kommer då att omfattas av strandskydd. Av
handlingarna framgår att kommunen har för avsikt att upphäva delar av
strandskyddsområdet.
Enligt 4 kapitlet 17 § plan- och bygglagen samt enligt 7 kapitlet miljöbalken får kommunen
upphäva strandskydd inom detaljplan genom planbestämmelse för ett område, om det
finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som
avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.
Länsstyrelsen har skyldighet att i samrådet verka för att strandskyddet inte hävs i strid med
7 kapitlet 18 c-g §§ miljöbalken. Länsstyrelsen ska också pröva kommunens beslut att
upphäva strandskyddet i en detaljplan om det befaras att strandskyddet upphävs i strid med
gällande bestämmelser. Det är endast själva förfarandet för upphävandet av strandskyddet
som regleras i plan- och bygglagen. De lagliga förutsättningarna för att upphäva
strandskyddet i detaljplan regleras i 7 kap. miljöbalken.
Kommentar: Områden där strandskydd föreslås upphävas har justerats till att endast omfatta
kvartersmark och allmän plats gata. Vattenområdet har tagits bort från planen.
Riksintressen
Planområdet ligger inom hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats som är av riksintresse
och i plankartan är högsta nockhöjd satt till 100 meter över nollplanet. Länsstyrelsen
upplyser om att Luftfartsverket, Försvarsmakten, flygplatser inom den MSA-påverkande
zonen ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen i egenskap av sakägare. Länsstyrelsen
noterar att kommunen avser göra en flyghinderanmälan. För att säkerställa att byggnader
och andra föremål inte kommer i konflikt med luftfart eller järnvägens radio- och
telekommunikationssystem bör plankartan förtydligas med högsta tillåtna totalhöjd.
Planområdet berörs av riksintresse för naturvård 3kap. 6 § MB, friluftsliv 3kap. 6 § MB
samt högexploaterad kust 4 kap. 1 § och 4 § MB. Länsstyrelsen gör bedömningen att
planförslaget inte påtagligt skadar riksintressena.
Drygt 200 meter väster om planområdet ligger riksintresse för kommunikationer enligt 3
kap 8§ miljöbalken, Godsstråket genom Skåne. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget
inte påverkar riksintresset negativt.
Kommentar: Luftfartsverket, Försvarsmarken och flygplatser inom MSA-påverkande zon är en del av
samrådskretsen. För högdelen av föreslagen byggnaden har bestämmelsen justerats från nockhöjd till
totalhöjd.
Länsstyrelsens bedömning
Mot bakgrund av att det finns brister i handlingarna avseende risken för ras, skred och
erosion samt strandskyddet hantering, kan Länsstyrelsen komma att kalla in planen för
prövning enligt 11 kap. PBL.
Kommentar: Resonemang kring risken för ras, skred och erosion kompletteras i handlingarna. Förslaget att
upphäva strandskydd för vattenområde tas bort.
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Sveriges geografiska institut (SGI), 2018-03-02
Staten geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Skåne erhållit rubricerad detaljplan
med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor så som ras,
skred och erosion. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, så som hantering av radon,
ingår således inte.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ett landmärke för hotell- och
konferensändamål inom befintligt sjukhusområde. Vidare syftar planen till att utgå från
platsens speciella förutsättningar och den nära kopplingen till årummet.
Erhållit underlag:
- Planbeskrivning med tillhörande plankarta upprättad av Ängelholms kommun
november 2017
- Planeringsunderlag geoteknik, Hälsohotellet, Ängelholm, daterad 2017-07-12
- Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Hälsohotellet, Ängelholm, daterad 201707-12
SGI:s ställningstagande
Planområdet är beläget i Ängelholms centrum invid Rönne å och sjukhusområdet. För att
klarlägga stabiliteten för befintliga förhållanden samt givet planändamål har en geoteknisk
utredning utförts. Enligt utredning utgörs jordlagren i området av fyllning och mulljord
som överlagrar slitig lera. För att bedöma jorddjup, jordart och hållfasthetparameterar har
ett flertal CPT-sonderingar utförts. Allmänt anser SGI att resultatet från olika typer av
sonderingar, provning, samt empiri krävs för att ge en fullständig bild av jordens
hållfasthetegenskaper. I utredningen för Hälsohotellet baseras tolkning enbart på en metod
och detta är att frångå rekommendationer i IEG TD rapport 4:2010 detaljerad utredning,
vilket minst krävs vid planläggning. Utredning bör i detta avseende kompletteras så att den
uppnår detaljerad nivå.
Vidare vill SGI uppmärksamma att utvärderingen av CPT-resultaten inte har korrigerats för
konflygränsen (wl), vilket medför en stor osäkerhet i utvärderingen av odränerad
skjuvhållfasthet (cu). Eftersom indata till beräkningar enbart baseras på dessa resultat ser
SGI även en ökad osäkerhet i beräkningsresultaten som har erhållits. Dessutom noterar vi
att sökområdet i flertalet av beräkningarna är otillräckligt för att säkert avgränsa farligaste
glidytan. Det kan således finnas glidytor med lägre säkerhet som inte har analyserats. Med
hänsyn till ovanstående delar SGI inte konsultens bedömning, det vill säga att stabiliteten är
betryggande för planerad byggnation. Detta eftersom utredningen inte uppnår erforderlig
detaljeringsnivå och att det finns osäkerheter i utvärdering av jordens hållfasthet. Även ett
otillräckligt sökområde i beräkningarna är en påverkningsfaktor.
Sammanfattningsvis ser SGI att det från geoteknisk säkerhetssynvinkel finns osäkerheter i
den stabilitetsanalys som utförts, varpå vi anser att utförd geoteknisk utredning behöver
kompletteras enligt ovanstående i det fortsatta planarbetet. Visar utredningen att det krävs
åtgärder eller restriktioner för att marken ska anses lämplig i ska dessa beskrivas i
planförslaget på ett plantekniskt godtagbart sätt.
Kommentar: Kompletterande geoteknisk utredning och stabilitetsberäkning har utförts efter samrådet.
Kompletteringen är gjord utifrån SGI:s synpunkter i samrådet. SGI har kontaktats i planprocessen och
har granskat offerten som redovisar vad de kompletterande utredningarna ska fokusera på.
Planhandlingarna är uppdaterade utifrån ny utredning.
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Lantmäteriet, 2017-12-20
Det saknas u-områden inom kvartersmark där det är tanken att allmänna ledningar ska
ligga. Genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar ser
kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels
att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att
ledningarna får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är
inte beskrivet i genomförandeavsnittet av planbeskrivningen.
Kommentar: Öresundskraft har inga önskemål om u-område inom planområdet. Det finns inte heller
några VA-ledningar på kvartermark som behöver säkras genom u-område.
Rörande x-områdena bör det förtydligas att en rättighet bör bildas och för vilken
förmånsfastighet. Vidare att kommunen är huvudman för sådant område.
Följande text är hämtad från kunskapsbanken på boverket kring x-områden.
Det är bara kommunen som kan vara huvudman för denna typ av anläggningar.
Markreservatet måste därför ansluta till allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.
Markreservatet genomförs vanligen genom att det vid en lantmäteriförrättning bildas ett
servitut för en kommunal fastighet att utnyttja området. För att ett servitut ska kunna bildas
krävs att servitutet är av väsentlig betydelse för den härskande fastighetens ändamålsenliga
användning. För att ett servitut ska kunna bildas för sådana ändamål som avses med dessa
markreservat krävs i regel att den härskande fastigheten är en kommunal gatufastighet där
markreservatet utgör en del av trafiksystemet. Kommunen ska se till att det skapas en
rättighet att använda markreservatet och det är kommunen som är inlösenskyldig om
fastighetsägaren begär det.
Kommentar: Berört x-område, dess framtida funktion och bildande, förtydligas i planbeskrivningen under
rubriken fastighetsrättsliga frågor.
Trafikverket, 2018-01-12
Planområdet omges av kommunala och enskilda gator och vägar. Närmsta statliga väg är
väg 1710 och väg 107 drygt en kilometer öster/söder om planområdet.
Drygt 200 meter väster om planområdet ligger järnvägen Godsstråket genom Skåne.
Godsstråket genom Skåne är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§
miljöbalken. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Den nu
aktuella detaljplanen får inte påverka riksintresset negativt.
”Trafikutredning till Hälsohotellet” (Sweco 2017-09-18) omfattar även fastigheter som inte
är en del av den nu aktuella detaljplanen, och här förs också resonemang kring buller
utifrån bostadsändamål. Detta yttrar sig inte Trafikverket om, då den nu aktuella
detaljplanen inte innefattar bostadsändamål. Trafikverket förutsätter att planområdet
planeras och utformas så att gällande riktvärden för buller innehålls för de i den nu aktuella
detaljplanen aktuella ändamålen. Eventuella bullerskyddsåtgärder ska bekostas av
kommunen eller exploatören.
Kommentar: Kommunen har gjort bedömningen att riksintresset för kommunikationer inte påverkas
negativt till följd av planförslaget. För hotellverksamhet finns inga riktvärden för trafikbuller utomhus, men
det finns däremot ljudkrav för verksamheten inomhus vilket kommer att hållas.
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Trafikverket noterar att de indata som använts i analyserna avseende tågtrafik, både antal
tåg och tåglängder, inte är korrekta. Exempelvis är beräknat antal godståg 21 i Basprognos
2040. I trafikutredningen har 19 tåg använts för prognos 2040. Trafikverket gör dock
bedömningen att detta inte har någon avgörande betydelse i det aktuella fallet.
Kommentar: Kommunen gör samma bedömning som Trafikverket.
I planhandlingarna saknas resonemang kring vibrationer. Trafikverket vill påtala att även
vibrationer bör beaktas vid planering och utformning av planområdet. Eventuella
nödvändiga åtgärder ska bekostas av kommunen eller exploatören.
Kommunen skriver i planbeskrivningen att planförslaget bedöms medföra en marginell
trafikökning. Omkringliggande gator och vägar är kommunala och enskilda, men om det
framöver visar sig finnas behov av åtgärder på det statliga vägnätet eller anslutningar till
detta, till följd av detaljplanen, ska dessa bekostas av kommunen.
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med ett resonemang kring vibrationer. Den marginella
trafikökning som planförslaget väntas medföra bedöms inte påverka det statliga vägnätet.
I plankartan är högsta nockhöjd satt till 100 meter över nollplanet. Detaljplanen medger
således byggnation som är högre än 20 meter. Planområdet ligger inom den MSApåverkande zonen för Ängelholms, Halmstads och Ljungbyheds flygplatser. Flygplatserna
är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra sig. Likaså ska Luftfartsverket och
Försvarsmakten, i egenskap av sakägare, ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen.
Detaljplanen ligger dessutom inom hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats som är av
riksintresse. Trafikverket kräver därför att kommunen låter göra en flyghinderanalys som
skickas till berörda flygplatser. Lokaliseringsbedömning sker även hos Försvarsmakten. Läs
mer på Försvarsmaktens webbplats (www.forsvarsmakten.se), där blankett finns.
Kommentar: I samband med samrådet har Luftfartsverket, Försvarsmakten samt Ängelholms och
Halmstads flygplatser haft möjlighet att yttra sig. I samband med granskningen inkluderas även
Ljungbyheds flygplats.
En flyghinderanalys har tagits fram (2018-01-19) vilken även skickats till berörda flygplatser inför
granskningsskedet. Efter att ha fått ta del av flyghinderanalysen har Ängelholms flygplats lämnat ett
yttrande där det konstateras att höjden på föreslagen byggnad inom aktuellt område innebär en viss
påverkan. Detta medför att flygplatsen måste vidta vissa åtgärder. Kostnaderna för detta inte ska belastas
Ängelholms Flygplats AB. Utöver detta har flygplatsen ingen annan erinran.
Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten
”flyghinderanmälan” (enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in till
Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål (högre än 45 m
och belägna inom tätort, högre än 20 m utanför tätort). Läs mer på Försvarsmaktens
webbplats där blankett finns. Blanketten skickas in senast 4 veckor före uppförandet av
byggnaden till: fm.flyghinder@lfv.se och registrator@fmv.se.
Kommentar: Information om att en flyghinderanmälan ska skickas till Försvarsmakten finns inskrivet i
planbeskrivningen under rubriken ”totalförsvaret”.
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Den 1 november 2010 trädde Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155) i kraft. Dessa
föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 meter eller högre
över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda
hinderbegränsande ytor.
Kommentar:
Information om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten finns inskrivet i
planbeskrivningen under rubriken ”föreskrifter”.
Trafikverket anser att detaljplanen bör förtydligas med högsta tillåtna totalhöjd för
byggnader, för att säkerställa att byggnader och andra föremål inte kommer i konflikt med
luftfart eller järnvägens radio- och telekommunikationssystem.
Kommentar: För högdelen av föreslagen byggnaden har bestämmelsen justerats från nockhöjd till totalhöjd.
Luftfartsverket (LFV), 2017-12-20
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.
Observera att Ängelholms flygplats, Halmstads flygplats och Ljungbyheds flygplats alla
ligger inom 60 km radie från planområdet och därmed skall höras i ärendet.
Kontakta LFV flyghinderanalys för att efterhöra om en flyghinderanalys behövs för den
100 meter höga byggnaden.
Observera att respektive flygplats är sakägare för sina in- och utflygningsvägar samt
hinderytor och kan kräva att en flyghinderanalys utförs om de anser det nödvändigt för ett
ställningstagande i ärendet.
Kommentar: I samband med samrådet har Ängelholms och Halmstads flygplatser haft möjlighet att yttra
sig. I samband med granskningen inkluderas även Ljungbyheds flygplats. En flyghinderanalys har tagits
fram (2018-01-19) vilket även skickats till berörda flygplatser inför granskningsskedet. Efter att ha fått
ta del av flyghinderanalysen har Ängelholms flygplats lämnat ett yttrande. Yttrandet konstaterar att höjden
på föreslagen byggnad inom aktuellt område innebär viss påverkan vilket medför att flygplatsen måste vidta
vissa åtgärder. Kostnaderna för detta inte ska belastas Ängelholms Flygplats AB. Utöver detta har
flygplatsen ingen annan erinran.
KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN

Region Skåne, 2018-01-19
Region Skåne ser att det är positivt att en byggnad avsedd för hotell- och
konferensändamål etableras i ett centralt läge med god kollektivtrafikförsörjning. I det
fortsatta planarbetet är det angeläget att säkerställa att byggandet av hotellet/landmärket
inte begränsar framkomligheten för busstrafik på Södra vägen.
Kommentar: Plankartan reglerar en bit av Södra vägen som allmän plats ”GATA” vilket säkerställer
framtida framkomlighet för busstrafik.
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Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2017-12-12
NSR ansvarar för hushållsavfall och de avfall som kan jämställas med hushållsavfall. NSR
ansvarar ej för att samla in förpackningar och tidningar. Avfallsutrymmen för fastigheterna
bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg. Avfallsutrymmets storlek ska motsvara
de behov som föreligger och underlätta för källsortering. Vägen ska vara minst 5,5 m bred
om körning i båda riktningar förekommer
Kommentar: Synpunkten noteras.
LEDNINGSÄGARE

TeliaSonera Skanova Access AB, 2018-01-05
Skanova AB (nedan Skanova) har tagit del av rubricerad plan. Skanova har
kabelanläggningar inom berört planområde, vilka kommer att beröras av planens
genomförande. Kabelanläggningarnas läge framgår ungefärligt av bifogad karta. Skanova
har med anledning av detta följande synpunkt som vi vill få införd i
genomförandebeskrivningen:
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars
funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.”
Kommentar: Information om att flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa
underjordiska ledningar ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren läggs till i planbeskrivningen.
Öresundskraft AB, 2018-01-12
Elnät
I närheten av exploateringsområdet finns ledningar som försörjer Ängelholms lasarett och
som därmed är känsliga för avbrott. Ev. flyttningar måste planeras med stor omsorg för att
inte äventyra driften av lasarettet.
Hur nybyggnationen ska försörjas med elkraft och i vilken omfattning måste utredas
tidigt. Det krävs nya transformatorstationer för att försörja hotellanläggningen. Är
det så att Öresundskraft ska stå för transformeringen ser vi en fristående
transformatorstation som det bästa alternativet. Planen lämnar inte så många
alternativ till det på fastigheten intill nybyggnationen men det kan kanske anordnas
utrymme vid parkeringen på andra sidan Södra vägen.
Blir det så att Öresundskraft ska inreda transformatorstationer i hotellet förordar vi en
lösning där stationerna är åtkomliga med egna dörrar från gatuplan. I direkt anslutning
utanför ska det finnas utrymme att ställa upp reservkraftaggregat.
Oavsett lösning innebär transformatorer och större lågspänningscentraler att
elektromagnetiska fält sprids och att man därför tidigt tar hänsyn till
utrymmesbehov, tillgänglighet och hur kringliggande verksamheter kan påverkas.
Fjärrvärme/Fjärrkyla
Ingen erinran.
Kommentar: Frågan är avstämd med Öresundskraft och exploatör. Föreslagen bebyggelse beräknas ha
tillräckligt låg elförbrukning för att kunna ansluta till någon av de två befintliga transformatorstationerna i
närheten av planområdet. En annan lösning är att ny byggnad ansluter till Hälsostadens egna nät.
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SAKÄGARE OCH ÖVRIGA

Ängelholms Flygplats AB, 2017-12-19
För Ängelholms Flygplats AB är detta en betydande byggnad och kommer att kräva en mer
omfattande analys än normalt av oss. Vi emotser en flyghinderanalys över objektet, vilket
utgör ett av underlagen för vårt kommande arbete och utlåtande i frågan.
Kommentar: En flyghinderanalys har tagits fram (2018-01-19) vilken även skickats till berörda
flygplatser inför granskningsskedet. Ängelholms flygplats har fått ta del av flyghinderanalysen och lämnat
ett yttrande. Detta redogörs i planbeskrivningen.
Vita Räck AB, 2017-12-18
Hälsostaden är positiv för Ängelholm och regionen. Välkomnar Hälsostadens tankar kring
patientens/kundens bästa. Det nya badhuset har en spännande arkitektur och passar väl in i
Å-rummet, Rönne å. Den nya gångbron, Tullportsbron, med sin hängkonstruktion är en
rolig accent i området. Den nya fyravåningsbyggnaden utmed ån intill badhuset är ett fint
tillskott till Hälsostaden. Samtliga nya byggnader har en form och volym som samspelar
med omgivningen och visar respekt för Å-rummet, Rönne å. Nu vill fastighetsägaren bygga
ett hotell, som skall utformas som ett spektakulärt landmärke, så nära Rönne å som det är
möjligt att bygga.
Vill Ängelholms invånare ha ett spektakulärt landmärke?
Att bara ha en standardiserad procedur och en samrådstid på 4 veckor känns inte rätt för
en så här viktig fråga. Det handlar om betydande miljöpåverkan på stads och
landskapsbilden långt in i framtiden. Ängelholmarna borde få bred information, partierna
öppet och klart redogöra för vad de tycker om höghuset som det gestaltas i
planbeskrivningen.
Kommentar: Samrådstiden har varit mellan 11 december 2017 – 12 januari 2018. PBL reglerar att
samrådstiden ska vara minst tre veckor. Med tanke på julhelgen så utökade kommunen samrådstiden
vilket bedömts som tillräckligt.
I nästa skede kommer planförslaget att vara tillgänglig för granskning. Under granskningen ges
myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget
ytterligare en gång.
Varför väljer man att placera höghuset i det unika Å-rummet, Rönne å?
Ängel i namnet Ängelholm kommer från danskan och betyder krök. Åns alla krökar ger
stadskärnan en unik karaktär. Jag tror inte att Ängelholmarna vill ha en ”skyskrapa” med
den placeringen.
Kommentar: Byggnadens placering grundar sig i olika aspekter som kulverttillgång, tillgänglighet,
centrumnära läge samt attraktivitet. Även närheten till åns rekreativa miljö har vägts in. Det föreslagna
hotellet blir en målpunkt som kan förstärka stråket Storgatan-Tullportsbron.
Planbeskrivning, solstudie.
Så här i december inser man vad betydelsefullt det är med ljus och solljus. På Torsdag
21/12 vänder det, vintersolståndet. I planbeskrivningen finns en solstudie som visar hur
höghuset skuggar omgivningen. En bild visar hur skuggorna sprider sig under mars månad.
Berörda är: BRF Rönne å Park, villorna på Södra Kyrkogatan, adresser på Storgatan ända
upp till Storgatan 8, villorna på Villagatan och Östergatan. Under vintermånaderna är
området med skugga ännu större. Jag anser att detta inte är acceptabelt.
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Kommentar: Byggnadens placering med Rönne å i norr är fördelaktig då en större del av skuggan främst
påverkar själva årummet. Byggnadens höjd medför långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan
påverkar varje plats under en kortare tidsperiod. Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt
snabbt, ungefär 20-30 minuter över en punkt. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir en
acceptabel påverkan.
Det finns lösningar:
En lösning kan vara att bygga ett 100 meter brett hotell i sluttningen ned mot Rönne Å,
istället för ett 100 meter högt. Med häftig design skulle fastighetsägaren nå målet med en
spektakulär byggnad. En annan lösning är att flytta placeringen närmare p-huset och
därmed minska skuggningen för grannarna.
Kommentar: En av utgångspunkterna i planförslaget är att så mycket som möjligt av träden och grönskan
ska kunna bevaras. En 100 meter bred byggnad skulle riskera att påverka slänten och områdets
naturvärden på ett negativt sätt.
Planbeskrivning, bilparkering.
I Planbeskrivningen står det att behovet av nya p-platser är 78 stycken. Då är det full
exponering med, 200 hotellrum, restaurang och konferensanläggning. Parkeringshuset är
viktigt för att skapa fler p-platser. Avståndet mellan Hotellet och p-huset är ungefär 350
meter. För att få fram 78 nya p-platser, beskriver planförslaget ett samnyttjande över
dygnets timmar mellan besökare till sjukhuset och till hotellets verksamhet. Enkelt uttryckt,
sjukhuset använder p-platserna på arbetstid och hotellet på övrig tid. Men tänk om
samnyttjandet är i ofas en liten stund på morgonen och kvällen, då blir det kaos i p-huset.
Förhoppningsvis har hotellet en högre beläggning än 60% då och då. Lägg till att
hotellpersonalen behöver p-platser inom de planerade 78.
Ängelholm p.g.a Rönne Å har redan nu för liten yta till p-platser. P-platser är viktigt både
för boende och för centrumhandeln. Brännborn Center och Väla har massor med gratis pplatser. Kan man inte parkera, väljer man bort centrum. Jag anser att kommunen gör ett
allvarligt misstag om man överger ett realistiskt krav på antalet parkeringsplatser.
Kommentar: Synpunkten noteras. Antalet parkeringsplatser är beräknat i en trafikutredning för
Hälsohotellet och bedöms tillgodose planförslagets parkeringsbehov. Detaljplanen medger att ett
underjordiskt garage kan byggas. Beroende på hur garaget utformas kan det rymma upp till 80 platser.
Resterande platser löses genom samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet.
Vita Räck AB, 2018-01-12
Vad är en kommunal översiktsplan?
Översiktsplanen ska ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i
Ängelholms kommun. Gällande plan har ett perspektiv fram till år 2035.
Översiktsplanen har genomförts i en öppen trestegsprocess som grundats på en aktiv
dialog inom hela kommunen såväl externt som internt. Många människor har deltagit.
Processen inleddes hösten 2014. Översiktsplanen antogs så sent som 28 augusti 2017, med
förord av kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander.
Det står ingenstans i texten att Ängelholms tätort skall utvecklas med 100 meter höga
skyskrapor. Snarare tvärtom.
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På många ställen lyfts det fram att årummet med Rönneå är en mycket viktig kulturell miljö
för staden och dess invånare.
Här kommer tre utdrag ur Ängelholms översiktsplan:
Utdrag från sid 56 i strategisk översiktsplan
En god gestaltning
Spår från stadens historia skapar bilder över hur samhället var uppbyggt tidigare. Men det
är viktigt att det också finns utrymme för förnyelse och nytänkande. Det som tillförs ska
dock ske i samklang till platsens kulturhistoria. Ny bebyggelse ska passa in både funktionellt
och estetiskt i sitt sammanhang, ett samspel mellan gammalt och nytt ska ske. En blandning
av olika tidsåldrar skapar en spännande och mångfacetterad miljö. Kontraster i skala och
uttryck kan bidra till detta. Arkitekturen, framförallt i centralorten, ska präglas av hög
kvalitet och spegla både samtiden och den historiska bebyggelsen. I centralorten och i det
offentliga rummet har stadsbildsaspekterna särskilt stor vikt. Stadsmiljön ska ha en hög
arkitektonisk kvalitet. Nyskapande arkitektur ska tillåtas. En spektakulär byggnad kan bidra
till att förändra och förstärka stadens identitet. Upplevelserikedom, variation och mångfald
bör känneteckna gestaltningen. När det gäller det offentliga rummet ska pluralism utifrån
arkitektur, formspråk, accenter och funktioner eftersträvas. Det skapar flexibilitet och
möjliggör nya lösningar inför framtiden. Vatten som element i bebyggda miljöer kan tillföra
såväl estetiska som pedagogiska och ekologiska värden samt bidra till biologisk mångfald.
Utdrag från sid 59 i strategisk översiktsplan
Stärka attraktiviteten i Ängelholms kommun
Vid planering ska gestaltningsfrågorna beaktas. God arkitektur ska uppmuntras och
stadsbildaspekterna ska ges stor vikt i centralorten och i det offentliga rummet. Ortens
karaktär ska bevaras, samtidigt som utrymme för utveckling ges i form av t ex spektakulära
byggnader. Nytänkande, t ex i form av flexibla och mångfunktionella byggnader som kan
anpassas efter behov, bör prövas. En stadsrumspolicy ska tas fram för kommunen och en
stadsmiljöplan ska tas fram för Ängelholms centralort.
Utdrag från Sid 98 i strategisk översiktsplan
Förhållningssätt till kommande planering
Utgångspunkten i planeringen i Ängelholm är en hållbar utveckling som ser till såväl
ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala värden. Kommunens värdegrund öppenhet, omtanke och handlingskraft - ska vara en utgångspunkt för planeringen.
Byggandet är marknadsstyrt och förutsättningarna för ny bebyggelse utgår ofta från en
efterfrågan från enskilda människor eller företag, som ser till det område som de vill
utveckla. Kommunen å sin sida ser verkligheten utifrån ett bredare helhetsperspektiv på
kommunens fortsatta utveckling. Det är därför viktigt att arbeta mot att skapa en
gemensam och tydlig målbild och att alla strävar mot samma mål. En användning av
markinnehav som både bidrar till en långsiktigt god utveckling av kommunen och är positiv
för den kommunala ekonomin bör eftersträvas.
Jag ber ansvariga inom kommunen att respektera översiktsplanen och dess innehåll. En
skyskrapa är en alltför kraftfull förändring av Ängelholms stads- och landskapsbild. Att
sedan placera skyskrapan i den unika miljön kring Rönne å är totalt felaktigt.
Kommentar: Även fast det uttryckligen inte görs något ställningstagande för höga byggnader inom
kommunen så finns det mycket i översiktsplanen som stödjer en hög byggnad enligt planförslaget.
Översiktsplanen ger exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en blandning av olika tidsåldrar,
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kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär
byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet.
Planförslaget har behandlat frågan om att ”ett samspel mellan gammalt och nytt ska ske”. Detta bland
annat genom att den smalare delen av byggnaden vetter mot stadskärnan samt att byggnadskroppen inte
står placerad i linje med Storgatan.
Kommunens värdegrund - öppenhet, omtanke och handlingskraft - ska vara en
utgångspunkt för planeringen står det i översiktsplanen. Just nu hanteras 15 pågående
detaljplaneändringar i kommunen. Varför hanterar kommunen skyskrapan som vilken
löpande detaljplaneändring som helst?
Kommentar: Kommunens pågående detaljplaner behandlar ärenden av olika storlek och dignitet.
Detaljplaneprocessen säkerställer en demokratisk process. Kommunens ambition är att alla ärenden ska
genomsyras av transparens och öppenhet. Plan- och bygglagen reglerar att samrådstiden ska vara minst tre
veckor. Med tanke på julhelgen så utökade kommunen samrådstiden vilket bedömts som tillräckligt.
På grund av föreslagen bebyggelses eventuella påverkan på omgivning och miljö har omfattande
utredningsarbeten genomförts. Bland annat inleddes planarbetet med ett parallellt uppdrag för att få fram
bra idéer om hur byggnaden samt omgivningen kan gestaltas utifrån den yta som krävs.
Järneken Fastighetsförvaltning, 2018-01-08
1. I en omistlig åmiljö tycker jag att de är fel att bygga en så hög byggnad.
2. De kommer att inverka menligt på den småstadsmiljö som finns i Ängelholm.
Kommentar: En synlighetsanalys och fördjupad landskapsbildsstudie har tagits fram efter samrådet.
Föreslagen bebyggelses utformning har genom planbestämmelser delvis anpassats utifrån den fördjupade
landskapsbildsstudiens rekommendationer för att mildra byggnadens påverkan på omgivningen.
3. Skuggeffekterna kommer bli ett påtagligt bekymmer för alla människor i de närmsta
kvarteren.
Kommentar: En av konsekvenserna kopplat till ett högt hus är själva skuggbildningen vilket i
planförslaget begränsats i möjligaste mån. Byggnadens placering med Rönne å i norr är fördelaktig då en
större del av skuggan främst påverkar själva årummet. Byggnaden höjd medför långa skuggor men den
smala silhuetten gör att skuggan påverkar varje plats under en kortare tidsperiod.
4. Ett parkeringskaos kommer också att bli följden om man släpper fram detta bygge med
den befintliga parkeringsredovisningen. Alla andra som bygger måste redovisa
parkeringsplatser i en helt annan utsträckning.
Kommentar: Antalet parkeringsplatser är beräknat i en trafikutredning för Hälsohotellet och bedöms
tillgodose planförslagets parkeringsbehov. Detaljplanen medger att ett underjordiskt garage kan byggas.
Beroende på hur garaget utformas kan det rymma upp till 80 platser. Resterande platser löses genom
samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet.
5. Låt arkitekten rita om och följ en maxhöjd som motsvarar Rönne Park så vi återfår
balansen i miljön. Bygg på bredden istället eller tex 3 kopplade byggnader.
Kommentar: Att bygga på höjden med ett litet fotavtryck istället för på bredden skapar större möjlighet att
kunna bevara vegetationen och minska ingrepp på slänten.
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I övrigt tycker jag att Hälsostaden har gjort ett mycket bra jobb på Sjukhusområdet och
badhuset blivit riktigt bra, synd att förstöra den miljön med denna hushöjden.
Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2018-01-09
Vi begränsar våra synpunkter till de delar som är viktigast för natur och miljö.
Biologisk mångfald
Det är ett känsligt område ur natur- och miljösynpunkt, särskilt slänten med naturmark ner
mot Rönne å. Vi saknar en naturvärdesinventering i planen. En trädinventering ska göras
för att ”få mer information om vilka träd som är mest bevarandevärda”. Bevarandet får
dock inte ses enbart som ett sätt att upplevelsemässigt ”ta ner skalan på en hög byggnad”.
Inom planområdet finns både värdefulla träd och annan vegetation som ger skydd och
boplatser för både fåglar, insekter och andra djur.
Vi anser att djur- växt och trädinventering alltid ska göras när natur- och parkmark berörs
av nybyggnation. Sådana inventeringar bör ingå som en normal del och redovisas i
planförslagen i likhet med utredningar om buller, geotekniska förhållanden etc.
I planen sägs att träd som har ”karaktärsskapande värde” ska bevaras. Vi saknar ett
resonemang om den biologiska mångfalden och att man ser hela å-rummet som en helhet
när det gäller naturvärden. Växt- och djurliv påverkas av annat än fastighetsgränser.
Kommentar: Vegetationens vikt för den biologiska mångfalden har förtydligats. Planbeskrivningen har
utifrån ny trädinventering även kompletterats med en text kring trädens bevarandevärden. Bevarandet av
träden säkerställs genom en planbestämmelse om att träden inte får fällas, samt utökad marklovsplikt för
trädfällning.
Dagvatten
Vi förutsätter att tak - och fasadmaterial väljs med omsorg ur hållbarhets- och
miljösynpunkt och att inget material används som kan påverka dagvattnet genom
regnvattenavrinningen från byggnaden. Det innebär att bl.a. zink- och koppar kan användas
vare sig i takbeläggningen eller på fasaden.
I området kommer det att finnas ett antal hårdgjorda ytor även om parkeringen till största
delen är under jord. Vi anser att man i alla lägen ska skydda Rönne å från onödiga utsläpp
och att åtgärder för rening av dagvattnet ska vidtas. Finns en gemensam hållbar lösning
med sjukhusområdet som har eget dagvattenutsläpp i den ömtåliga Rönne å?
Kommentar: Planbeskrivningen redogör att zink- och koppartak bör undvikas vid val av takmaterial då
dessa kan ge höga metallhalter i dagvattnet. Då byggnaden är hög kommer taket inte att vara synligt.
Typen av byggnad gör därför att det inte aktuellt med zink- och koppartak. Ny bebyggelse enligt
planförslaget bedöms hårdgöra planområdet i samma grad som tidigare. Med utgångspunkt från
kommunens dagvattenpolicy har bedömningen gjorts att ingen rening krävs. Lågdelen är reglerad att ha ett
sedumtak vilket kan bidra till att samla upp och fördröja en del av dagvattnet.
Miljötänk och hållbarhet
Vi vill att Ängelholm blir en förebild för andra kommuner och per automatik väver in ett
miljötänk vid nybyggnationer. När är Ängelholm redo att pröva ny teknik vad gäller vattenoch avlopp? Lösningar finns sedan länge för avfalls- och avloppshantering med separation
och återanvändning av den ändliga resursen rent vatten och med tillvaratagande av
restprodukter. Ett exempel är Oceanhamnen i Helsingborg med ”tre rör ut”. 1)
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matavfallskvarnar med restprodukter som blir matjord eller biobränsle i varje hushåll, 2)
toa-avfall som blir gödsel eller biobränsle och 3) rör med vatten från kök och bad, som
renas. Liknande system finns på flera platser i Europa.
Ängelholm måste vara med i utvecklingen och genomföra hållbara, genomtänkta och
miljövänliga lösningar för vatten och avfall i bostadsbyggandet.
Kommentar: Lösningar kring avfalls- och avloppshaneringen regleras inte i detaljplanen.
Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2018-01-11
Generellt vill vi framhålla: Höga hus har sällan ett trevligt närområde. De förminskar
människan, kastar långa skuggor och behärskar omgivningen visuellt. Ju högre hus desto
mindre ser vi av himmelen och dess ljus. Höga hus drar ner starkare vindar och kastbyar.
Vid visionsarbetet för översiktsplanen för några år sedan var det en dominerande åsikt att
invånarna tycker om sitt Ängelholm för att det är en mysig liten stad där problemen är små.
Ängelholm har många fördelar: Havsnära, naturnära, skyddat av skogar, Rönneå som
vindlar sig genom staden. Dessutom närhet till Öresundsregionen.
Primärt vill vi framhålla att en byggnad som sträcker sig från 50 meters höjd upp till 100
meters höjd över nollplanet inte är lämplig med hänsyn tagen till Ängelholms
grundstruktur. Ängelholm och då i synnerhet dess centrala delar utgörs väsentligen av en
låg bebyggelse med upp till 4 våningars höjd. Att då försöka inplacera en byggnad med
minst 16 våningars höjd, och upp till 30 våningars höjd kommer att väsentligen störa
Ängelholms skyline. Det framhålls dessutom i presentationen av planförslaget att det
omarbetade sjukhusområdet blivit ett av de mest centrala områdena i Ängelholm och att
syftet med planförslaget är att skapa ett landmärke inom sjukhusområdet. Ängelholm ska
inte karaktäriseras av ett sådant landmärke.
Kommentar: Efter samrådet har en vindkomfortutredning tagits fram av SMHI. Den pekar ut två platser
som potentiellt kan användas för långvariga uppehåll (uteservering samt ytan framför högdel) där det kan
behövas vindskyddande åtgärder för att säkerställa god komfort.
En synlighetsanalys och fördjupad landskapsbildsstudie har tagits fram efter samrådet. Föreslagen
bebyggelses utformning har genom planbestämmelser delvis anpassats utifrån den fördjupade
landskapsbildsstudiens rekommendationer för att mildra byggnadens påverkan på omgivningen.
En så hög byggnad kommer att radikalt påverka skuggbilden i stora delar av Ängelholm.
Solens höjd över horisonten är vid sommarsolståndet c:a 58 grader men endast c:a 10
grader vid vintersolståndet. Under halva året kommer solen inte att nå mer än c:a 30 grader
över horisonten. Detta innebär att en 16 våningars byggnad, för att inte tala om en 30
våningar hög byggnad kommer att kast en lång skugga in över de södra delarna av centrala
staden, speciellt närmast åslingan. Särskilt negativt kommer skuggan från byggnationen att
påverka den lågt liggande parken omedelbart söder om Vita Räck, dvs mellan Storgatans
första del och Rönne å. Skuggan från en 100 meter hög byggnad kommer att nå minst 175
meter under halva året för att nå som mest 568 meter vid vintersolståndet när klockan är 12
på dagen. Som minst kommer skuggan att vara c:a 63 meter klockan 12 på dagen vid
sommarsolståndet, dvs att helt täcka den från sjukhusområdet sett motstående stranden på
Rönne å.
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Planbeskrivningen diskuterar lättvindigt skuggproblematiken och försöker undslippa
problemet genom att lätt säga att solen rör sig så snabbt att skuggbilden inte är något
problem. Som angivits ovan kommer skuggan under halva året att sträcka sig 175 meter vid
12 på dagen vilket innebär att Storgatan mitt på dagen kommer att ligga i skugga fram till
Stortorget. Detta är en negativ miljöfaktor.
Kommentar: Byggnadens höjd medför långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan påverkar
varje plats under en kortare tidsperiod. Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt snabbt,
ungefär 20-30 minuter över en punkt. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir en acceptabel
påverkan.
Ur Räddningstjänstsynpunkt skulle en sådan hög byggnad innebära stora problem. Vid en
brand finns i dag ingen kapacitet att klara sådana höjder som här avses. En utbyggd
Räddningstjänst är då något som Hälsostaden, som intressent får stå för. I detta
sammanhang synes det föreligga för liten plats den föreslagna byggnaden för att kunna
genomföra en adekvat räddningssituation.
Kommentar: Räddningstjänsten Skåne Nordväst har inget att erinra mot planförslaget.
Vår åsikt är att det inte finns något behov av ett ”landmärke” och frågan är om
ängelholmarna vill ha det.
Vidare vill vi framhålla att samrådstiden är alldeles för kort för att medborgarna skall hinna
sätta sig in i och förstå konsekvenserna av ett så dominerande byggprojekt.
Platsen är illa vald ur stadsbildssynpunkt. Byggnaden kommer att behärska det offentliga
årummet kraftigt längs en lång sträcka. Den vackra och lugna lilla parken mellan broarna
vid Vita räck kommer att helt domineras och skuggas av det höga huset. Parken är en grön
oas som blir viktigare ju mer staden växer.
Om det finns behov av ett sjukhusnära hotell i form av en dominerande byggnad skulle den
kanske kunna läggas på södra sjukhusområdet istället.
Kommentar: Samrådstiden har hållits i enlighet med plan- och bygglagen vilket är minst tre veckor. Med
tanke på julhelgen så utökade kommunen samrådstiden vilket bedömts som tillräckligt.
Formellt: Nollplanet som hänvisas till i Plankartan och i Planbeskrivningen är inte
definierat, vilket skapar stor osäkerhet. Avses medelvattenståndet i Skälderviken, avses
medelvattenståndet i Rönne å i planområdet, eller avses gatuplanet inom sjukhusområdet.
Att ange nollplanet enligt RH2000 är utmärkt, men det är inte begripligt för allmänheten.
Det behövs någon form av förklaring så att alla kan förstå vad det innebär.
Ängelholms kommun bör ange ETT nollplan att utnyttjas i alla detaljplaner där angivande
av nollplanet är nödvändigt. Man kan inte laborera med olika nollplan. Nollplanet är en
teknisk realitet.
Kommentar: Nollplanet är +0,0 meter i höjdsystemet RH200. RH2000 är Sveriges nationella
höjdsystem vars nollpunkt definieras av Normaal Amsterdams Peil (NAP). Detta är en punkt i
Amsterdam som även används som nollpunkt i andra europeiska länder. Något förenklat kan man säga
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att NAP utgår från havsnivån. Det är därför svårt att definiera nollpunkten ute i den fysiska miljön.
Planbeskrivningen kompletteras med en definition av begreppet nollplan.
I åskådningsbild sid 6 anges höjden för Angela. Denna byggnad existerar inte och det är
oklart vad som kommer att byggas. Det kan inte vara korrekt att införa något ickeexisterande i en jämförelse om byggnadshöjder i Ängelholms kommun.
Kommentar: Ett förtydligande kring att Angela ännu ej är byggd görs i planbeskrivningen.
EngelholmsPartiet, 2018-01-11
Visionen och syftet som redovisas i förslaget, med integrerad lättvård i en byggnad för
hotell- och konferensändamål inom befintligt sjukhusområde, finner stöd i
Engelholmspartiets handlingsprogram och därmed vårt gillande.
Den föreslagna metoden att bygga på höjden för att nå lönsamhet i projektet med 150-200
hotellrum på en inte allt för stor yta och för att skapa ett landmärke i Ängelholm, känns
nyskapande men rubbar samtidigt den småskaliga landskapsbild som Engelholmspartiet vill
värna om.
Den föreslagna platsen för projektets genomförande är emellertid illa vald. Placeringen
medför betydande konsekvenser för miljön i å-rummet.
- De geotekniska förhållandena är inte de bästa. Grundläggning på pålar erfordras t.ex.
Kommentar: Den geotekniska utredningen har kompletterats efter samrådet. I den bedöms
stabilitetsförhållandena vara erforderliga inom planområdet.
- Planområdets kulturhistoriska kärnvärden påverkas på ett negativt sätt.
Kommentar: Synbildsanalysen och den fördjupade landskapsbildsstudien som tagits fram efter samrådet
visar att en hög byggnad inte är påtagligt tydlig från miljöer som Östra Kyrkogatan och Stortorget. I
gällande detaljplan bedöms portvaktsbyggnaden vara svåranvänd samt i dåligt skick och omfattas därför
inte av något bevarandeskydd. Samma bedömning görs i planförslaget. Andra karaktärsdrag som är
viktiga för kulturmiljön, som släntens vegetation, ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt.
Sammantagen bedömning är att påverkan på kulturhistoriska värden är acceptabel.
- Respekten för strandskyddet är låg i planförslaget. Intresset av att ta området i anspråk
väger tyngre.
Kommentar: Det område där strandskyddet upphävs är redan ianspråktaget och strandskyddet var redan
upphävt i gällande detaljplan. Förslaget att strandskyddet ska upphävas för vattenområde har tagits bort
efter samrådet.
- Avståndet mellan befintliga byggnader och tilltänkta nya byggnader blir litet.
Synpunkterna från Räddningstjänsten Skåne Nordväst kommer att väga tungt i den
fortsatta planprocessen.
Kommentar: Räddningstjänsten har inget att erinra mot planförslaget.
- Trafik- och parkeringslösningen för området är inte tillfredställande och bör vidare
utredas.
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Kommentar: Genomförd trafikutredning och parkeringsberäkning bedöms tillgodose parkeringsbehovet.
- En placering av byggnaderna längre åt sydväst på fastigheten, i Tullportbrons förlängning
där bland annat barnpsyk. idag ligger, hade ur många aspekter varit att föredra.
Att särskild hänsyn iakttas i planförslaget, gällande utformning och arkitektonisk kvalitet, är
positivt då stadsbilden och kulturmiljön i stor grad kommer att påverkas.
Engelholmspartiet efterlyser klargöranden gällande finansieringen av
- Utsiktsplats/skybar på översta våningsplanet; e2 offentligt ändamål.
Kommentar: Planbestämmelsen reglerar att den verksamhet som etbaleras på byggnadens översta
våningsplan ska vara tillgänglig för allmänheten. Detta innebär inte att den behöver finansieras med
offentliga medel. Våningsplanet kan exempelvis inrymma en skybar eller en restaurang. För tydlighetens
skull justeras planbestämmelsen till ”Byggnadens översta våningsplan ska användas för publikt ändamål”.
Planbestämmelsens innebörd förtydligas även i planbeskrivningen.
Stenfalkenboet AB, 2018-01-12
Vi är ägare av Gräsanden 7, första fastighet andra (norra) sidan Rönneå och Karl den XV:s
bro. Alltså på väldigt kort avstånd från tänkt byggplats och hotell.
Den redovisning som skett av solstudie för omgivande fastigheter är otillräcklig och har
stora brister. Detta inte minst för vår fastighet. Att så svepande avfärda och luddigt
redovisa vilken påverkan det får för omgivningen är ej ett objektivt sätt att redovisa ett
planförslag.
Med vetskapen om att vår fastighet med sitt värderstreck får sol och ljus, så har vi
investerat betydande belopp för att nyttja det ljus och värme som ett nästan söderläge ger.
Vi har t.ex byggt stora generösa balkonger där de boende skall kunna njuta av detta. Vi har
även satsat mycket på en trädgård där de boende skall kunna njuta av soliga dagar på de
flertal uteplatser vi tillhandahåller. Med ett högt hus som planförslaget redovisar ändras
förutsättningarna helt för vår fastighet och dess hyresgäster. Är det rimligt att så här efteråt
så radikalt ändra förutsättningarna för oss?
Vi begär nu en solstudie månad för månad för vilken inverkan en hög byggnad får för vår
fastighet. Efter det kan vi till denna del möjligen ta ställning om vi accepterar detta
planförslag. Bakom våra synpunkter och farhågor har vi även våra hyresgäster.
Kommentar: Genomförda solstudier som redovisas i planbeskrivningen anses tillräckliga enligt praxis.
Bedömningsgrundande är vid vår/höstdagjämning. Vid intresse går det att gå in på kommunens hemsida
och 3D-modell, där det är möjligt att på egen hand studera byggnadens skuggförhållanden mer i detalj.
Längs Rönneå, så även inom Gräsanden 7 finns djupa lerlager. Vi är djupt oroande för vad
som sker både med byggnader och lerlager inom vår fastighet. Vad vi kan se i det
planförslag och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, så finns ingen beskrivning hur
grundläggning skall ske. Det är dock rimligt att anta att det behövs en omfattande pålning.
Hur denna troliga pålning skall gå till är därmed ej heller redovisat.
Vid renoveringen av Karl den XV:s bro, så pålades för en mindre arbetsflotte. Redan denna
mindre pålning hade påverkan på vår huvudbyggnad. Kommunen betalade då oss ett
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mindre skadestånd. Vi nöjde oss med detta symboliska belopp, mot att kommunen i
framtiden bättre skulle ta hänsyn till omgivande fastigheter vid byggnation i staden. Så
synes ej vara fallet med hänsyn till de farhågor vi har.
Farhåga 1. Sprickbildning i byggnader uppkomna av vibrationer vid pålning. Vi befarar att
pålningen medför stora vibrationer i lerlagren närmast byggplatsen. Om så sker så kommer
det sprickbildningar i våra byggnader. Blir de genomgående så är de ej reparerbara till
nuvarande skick. Att ersätta oss med skador i k-delar går ej med mindre än att uppföra en
ny byggnad. Något mindre skadestånd för icke fullgott reparerbara åtgärder kommer aldrig
att accepteras.
Farhåga 2. Skiktning av lerlager och därmed ras som följd av vibrationer. Lika litet som
planförslageter ser på omgivande byggnaders påverkan under byggprocessen avseende
vibrationer, så underlåter ni helt att se på hur lerlagren längs ån påverkas av dessa
vibrationer. Något borde Ni väl ha lärt av vad som hände längs Göta älv, med Surte-raset
med flera. Det är ju så att leran kan skikta sig direkt vid vibrationer. Men så kan även ske
senare t.ex vid stora väderförändringar. Att släppa igenom denna plan utan att noggrant
undersöka detta vore mycket oansvarigt och med denna vetskap faktiskt värre än så.
Vi vill se en redovisning av byggprocessen som t.ex grundläggning, samt noggranna
geotekniska undersökningar/beräkningar för vilka konsekvenser det kan få för oss. Sedan
kan vi till denna del möjligen ta ställning om vi accepterar detta planförslag.
Kommentar: Efter samrådet har en fördjupad geoteknisk utredning tagits fram. Den visar att
stabilitetsförhållandena är goda samt att risken för skred, ras och erosion är låg. Planbeskrivning och
miljökonsekvensbeskrivning har kompletterats utifrån det nya materialet.
Råder det samklang mellan ”Kommunens nya Översiktsplan” och ”Detaljplan för del av
Ängelholm 3:139. (med bygge av skyskrapa)? I Översiktsplanen står att följande är fastställt:
- Kommunens nya översiktsplan är fastställd 2017-08-28 och är giltig till 2035.
- Översiktsplanen ger en samlad bild över visionen för Ängelholms fortsatta utveckling.
Den är ett strategiskt dokument som skall fungera som vägvisare för kommunala beslut.
- Därför krävs en insiktsfull planering, en långsiktig helhetssyn och en samsyn. Vi utvecklar
det framtida Ängelholm tillsammans.
- Översiktsplanen är vägledande för detaljplaner, bygglov och andra beslut…
- Varje detaljplan skall redovisa hur den förhåller sig till översiktsplanen. Även bygglov skall
följa intentionerna i översiktsplanen.
- Den skall fånga Ängelholms själ.
- Småstad med närhet till allt.
- Beakta landskapsbilden vid planering av ny bebyggelse.
- Bygga säkert (Vad händer vid brand? Har vi resurser klara detta?)
- Minimera risker för erosion, ras och skred (Vad händer med lerlager och byggnader längs
Rönneå vid så omfattande pålning?)
- Bebyggelse som inte passar in i sin omgivning skall på sikt flyttas.
- Värna och levandegöra kulturhistoriskt värdefull miljö.
- En god gestaltning. Det som tillförs skall dock ske i samklang till platsens kulturhistoria…
Ny bebyggelse ska passa in både funktionellt och estetiskt i sitt sammanhang.
- Ortens karaktär skall bevaras.
- Utrymme skall ges för spektakulära byggnader (Vad vi kan se det enda i denna omfattande
Översiktsplan som kan tolkas positivt för denna plan..)
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Så frågan är: Råder det samklang mellan Översiktsplanen och byggande av en skyskrapa?
Ytterst så handlar det om den tillit vi måste kunna ha, om att Ni står för Era långsiktiga
beslut!
Kommentar: Kommunen anser att det finns stöd för planförslaget i ovanstående utdrag ur översiktsplanen.
Översiktsplanen ger exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en blandning av olika tidsåldrar,
kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär
byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet. Dock avviker detaljplanen från översiktsplanen
avseende redovisning av användning på mark- och vattenanvändningskartan.
Fastighetsägare till Harkranken 6, 2018-01-12
Det allt överskuggande kännetecknet hos det föreslagna Hälsohotellet är dess höjd, max.
100 meter över Rönneås medelvattennivå. Det är byggnadens höjd som får de stora och
negativa konsekvenser för stads- och landskapsbild och kulturmiljö som beskrivs i MKB’n.
Det är samtidigt höjden som anses berättiga att huset byggs trots konsekvenserna därför att
det då blir ett ”nytt högt landmärke som signalerar Ängelholms nya karaktär”.
Utan den ”extra” funktionen att tjäna som ett landmärke för Ängelholm skulle den
föreslagna byggnaden inte kunna motiveras med de stora miljökonsekvenser som beskrivs i
MKB’n. Det är därför avgörande att det finns en ordentlig redovisning av motiven för ett
landmärke i form av ett högt hus och dessutom en beskrivning av hur detta landmärke
skulle passa in i den befintliga stadsmiljön och samspela med det gamla Ängelholm.
Planförfattarna anser att det finns stöd för planförslaget i Översiktsplan 2035. Där står bl.a.
att ”en spektakulär byggnad kan bidra till att förändra och förstärka stadens identitet,” men
där står också att ”Ny bebyggelse skall passa in både funktionellt och estetiskt i sitt
sammanhang, ett samspel mellan gammalt och nytt skall ske.” Enligt översiktsplanen skall
alltså en spektakulär byggnad också uppfylla kravet att passa in i den befintliga miljön, den
skall samspela med det gamla.
Planförslaget saknar både en redovisning av motiven för ett nytt högt landmärke och en
beskrivning av hur detta landmärke kan anpassas till befintlig stadsmiljö. Förslaget har
dessutom svagt stöd i Översiktsplan 2035. Jag tycker därför att utan komplettering i dessa
delar bör förslaget inte godkännas.
Kommentar: Kommunen anser att det finns stöd för planförslaget i ovanstående utdrag ur översiktsplanen.
Översiktsplanen ger exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en blandning av olika tidsåldrar,
kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär
byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet. Efter samrådet har motiveringen till byggnadens
lokalisering förtydligats i miljökonsekvensbeskrivningen samt planbeskrivningen. En synlighetsanalys och
fördjupad landskapsbildsstudie har tagits fram för att undersöka planförslagets påverkan på omgivande
miljöer.
Fastighetsägare till Örnen 21, 2018-01-12
En stilla undran: Är det Paulsson-brödernas ide’, med en 100 meter hög skyskrapa, för att
skapa ett monument över dom själva, nu när dom går mot sin ålders höst, eller är det
verkligen någon på kommunen som kläckt denna befängda idé? Är detta verkligen inte
storhetsvansinne av det värsta slaget? Är det så vi vill ha det i Ängelholm, tävla med
storstäderna om ”slå-dig-för-bröstet-byggnader? Skall vi inte som liten stad istället värna
om vår natur och lugna miljö? Är det inte därför som folk vill flytta hit, ifrån alla större
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städer? När vi dessutom sköter det vi har, den underbara stranden med dess omgivningar
så uselt dåligt, lär vi snart inte behöva några hotell-rum alls i denna stad! Vi bor på
Östergatan 7. Om denna skyskrapa byggs, blir det ett hus till salu där. Intresserad?
Kommentar: Hälsostaden Ängelholm AB inkom med en plansansökan som omfattade idén att bygga ett
hälsohotell. Planansökan fick positivt planbesked av Kommunstyrelsen 2016-02-24. Planförslaget blev
sedan godkänt för samråd i Kommunstyrelsen 2017-11-29. Kommunen har gjort bedömningen att det är
lämpligt med en byggnad enligt planförslaget i Ängelholm.
Fastighetsägare till Paletten 2, 2018-01-13
Generellt:
- Höga hus har sällan ett trevligt närområde. De förminskar människan, kastar långa
skuggor och behärskar omgivningen visuellt. Ju högre hus desto mindre ser vi av himmelen
och dess ljus. Höga hus drar ner starkare vindar och kastbyar.
- Vid visionsarbetet för översiktsplanen för några år sedan var det en dominerande åsikt att
invånarna tycker om sitt Ängelholm för att det är en mysig liten stad där problemen är små.
- Ängelholm har många fördelar: Havsnära, naturnära, skyddat från havsvindarna av
skogen, Rönneå som vindlar sig genom staden. Dessutom närhet till Öresundsregionen.
Slutsatser:
1 Det finns, som jag ser det, inget behov av ett ”landmärke” och frågan är om
ängelholmarna vill ha det.
2 Samrådstiden är alldeles för kort för att medborgarna skall hinna sätta sig in i och förstå
konsekvenserna av ett så dominerande byggprojekt.
Kommentar: Plan- och bygglagen reglerar att samrådstiden ska vara minst tre veckor. Med tanke på
julhelgen så utökade kommunen samrådstiden vilket bedömts som tillräckligt.
3 Platsen är illa vald, kanske inte för de som är i hotellet men för oss invånare som är på
utsidan. Att man ska kunna åka upp och se på utsikten kompenserar inte nackdelarna.
Byggnaden kommer att behärska det offentliga årummet kraftigt en lång sträcka. Den
vackra och lugna lilla parken mellan broarna vid Vita räck kommer att helt domineras och
skuggas av det höga huset. Parken är en grön oas som blir viktigare ju mer staden växer.
Dessutom blir södra stranden som hotellets privata baksida med entrén där.
Kommentar: Byggnadens placering med Rönne å i norr är fördelaktig då en större del av skuggan främst
påverkar själva årummet. Byggnadens höjd medför långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan
påverkar varje plats under en kortare tidsperiod. Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt
snabbt, ungefär 20-30 minuter över en punkt. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir en
acceptabel påverkan.
Entrén på den södra sidan kommer att bidra till en förbättrad tillgänglighet till å-promenaden jämfört med
dagsläget. Precis som i gällande detaljplan så planläggs den södra sidan som parkmark. Detta innebär att
allmänheten likt tidigare fortfarande kommer att kunna röra sig längs med å-promenaden.
4 Oklarheter i planen.
- Byggnadernas höjd är angivna ”över angivet nollplan”. Jag har slösat mycket tid på att
försöka hitta detta angivna nollplan utan resultat.
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Kommentar: Nollplanet är +0,0 meter i höjdsystemet RH200. RH2000 är Sveriges nationella
höjdsystem vars nollpunkt definieras av Normaal Amsterdams Peil (NAP). Detta är en punkt i
Amsterdam som även används som nollpunkt i andra europeiska länder. Något förenklat kan man säga
att NAP utgår från havsnivån. Det är därför svårt att definiera nollpunkten ute i den fysiska miljön.
- Det är oklart hur dominerande entrén mot PARK blir och hur nivåskillnaden mellan åpromenaden och entrén på mer än tre meter skall hanteras.
Kommentar: Planförslaget säkerställer att entréer till byggnaden ska finnas tillgängliga både från Södra
vägen samt i anslutning till å-promenaden. Byggnaden föreslås utrustas med hiss mellan de olika
marknivåerna för att stärka tillgängligheten.
- Det står ”Allmänhetens tillgång till vattnet förstärks då planen tillåter vattenområde där
exempelvis flytbryggor får uppföras”. På sida 16 står: ”Planförslaget skapar möjligheter för
en stärkt vattenkontakt”. Vad jag kan förstå är detta en generell möjlighet och inte något
som ”skapas” av planen!
Kommentar: Vattenområdet har tagits bort från plankartan och ingår inte längre i planförslaget.
- I planen står mycket om att skydda siktlinjer och träden i sluttningen men sanningen är
den vad jag kan se att byggnaden och speciellt högbyggnaden kommer att ta större delen av
sluttningen. Det blir inte många meter kvar till å-promenaden. Så antingen finns det mycket
liten sluttning kvar eller också får man fylla på ny sluttning. I båda fallen kommer träden att
försvinna.
Kommentar: En planbestämmelse om att släntens topografi inte får ändras, med undantag för ramp till
underjordiskt garage samt tillgänglighetsåtgärder, har tillförts plankartan. Syftet med bestämmelsen är att i
så stor utsträckning som möjligt minska ingrepp på slänten. En trädinventering är gjord för att identifiera
bevarandevärda träd. Träden skyddas på plankartan genom en bestämmelse om att träd inte får fällas,
samt att utökat marklov för trädfällning krävs.
STÄLLNINGSTAGANDE

Planhandlingarna kompletteras vad gäller:
Plankarta
 Gestaltningsbestämmelser har redigerats.
 Ny användning D1 – vård, utom byggnad för kriminalvård, har lagts till.
 Förslaget om att upphäva strandskydd för vattenområde har tagits bort.
 Vattenområde (W) har tagits bort från plankarta.
 Gränser och höjder har justerats. Totalhöjd har införts.
 Höjden som lägst tillåts är 75 meter för högdelen.
 Planbestämmelse (n3) om att markens topografi (för slänten) inte får ändras utöver ramp till garage och
tillgänglighetsåtgärder har tillförts.
 Planbestämmelsen om korsmark har justerats.
 Planbestämmelsen om trädfällning (n2) har justerats.
Planbeskrivning
 Detaljplanens syfte har justerats.
 Ett avsnitt om lokalisering har lagts till under rubriken ”översiktsplan”.
 Planbeskrivningen har kompletterats med ett resonemang kring vibrationer.
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Ett avsnitt om vindar har lagts till.
Avsnittet om träd och grönska har utvecklats utifrån ny trädinventering.
Avsnittet om gestaltning har redigerats.
Avsnittet om stads- och landskapsbild har utvecklats utifrån ny fördjupad landskapsbilsstudie.
Avsnittet om geoteknik har uppdaterats utifrån kompletterad geoteknisk undersökning.
Ett avsnitt om markföroreningar har tillförts utifrån ny mark- och miljöundersökning.
Avsnittet om erosion har kompletterats utifrån ny geoteknik samt erosionsutredning från 2013.
En text som förklarar innebörden av användningen D1 – vård har lagts till.
Avsnittet om Flyghinderanalys har utvecklats.
En text som förklarar x-område har lagts till.
Förtydligande kring ekonomiska frågor och ansvarsfördelning har gjorts i genomförandedelen.
Förslaget att upphäva strandskydd för vattenområde, samt avsnittet om vattenområden har tagits bort.
Ett avsnitt om skred och ras har lagts till.
Ett avsnitt om ställningstagande och uppföljning av MKB har lagts till.

Miljökonsekvensbeskrivning
 Avsnittet om geoteknik kompletteras utifrån ny fördjupad utredning.
 Kapitel vindar och höga hus har ersatts av beskuggning och vind i olika kapitel.
 Avsnittet om stads- och landskapsbild kompletteras utifrån ny fördjupad landskapsbildsstudie.
 Texterna om nollalternativ har utvecklats.
 Avsnittet om natur uppdateras något utifrån ny trädinventering.
 Ett avsnitt om stadsutveckling har lagts till.
NAMNLISTA

Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts:
 Fastighetsägare till Örnen 21, 2018-01-12
 Fastighetsägare till Paletten 2, 2018-01-13
 Stenfalkenboet AB, 2018-01-12
 Fastighetsägare till Harkranken 6, 2018-01-12
 Vita Räck AB, 2017-12-18 och 2018-01-12
 Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2018-01-11
 Järneken Fastighetsförvaltning, 2018-01-08
 EngelholmsPartiet, 2018-01-11
 Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2018-01-09
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Utlåtande har upprättats av planarkitekt Amelie Hillåker.
SAMHÄLLE/PLANENHETEN
Ängelholm den 8 april 2019.
Jenni Wehrmann
Planchef

Amelie Hillåker
Planarkitekt

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika
planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Källor: Till fastighetsförteckning är;
fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen ansvarar för denna
information. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa skall
ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm.

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
2020-06-04
Dnr KS 2016/115
PL 15-0023
SBN 2019/95

Detaljplan och MKB för del av
Ängelholm 3:139, Centrum, Ängelholm,
Ängelholms kommun
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
ANTAGANDEHANDLING
SAMRÅDET

Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse daterad 8 april 2019.
HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 10 april till och med 13 maj 2019.
Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, på stadsbiblioteket i Ängelholm samt
i stadshuset. Granskningen kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 10 april 2019.
INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN

Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:
 Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2019-04-11
 E.ON Energidistribution AB, 2019-04-11
 Öresundskraft AB, 2019-05-09
 Försvarsmakten, 2019-05-13
 Region Skåne, 2019-05-14
Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från:
 Lantmäteriet, 2019-04-18
 Fastighetsägare till Örnen 1 och 26, 2019-04-28
 Bjäre Kraft, 2019-05-02
 Fastighetsägare till Gräsanden 7, 2019-05-06
 Fastighetsägare till Lommen 7, 8 och 9, 2019-05-12
 Fastighetsägare till Lommen 6, 2019-05-13
 Fastighetsägare till Tordmulen 11, 2019-05-12
 Fastighetsägare till Örnen 1, 26 samt 21, 2019-05-13
 Delägare till fastigheten Örnen 4, 2019-05-12
 Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2019-05-12
 Trafikverket, 2019-05-13
 Inkommen synpunkt, 2019-05-13
 Länsstyrelsen, 2019-05-15 (förlängd svarstid)
Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
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 Namnlista, 2019-05-13
Namnlistan nedan innehåller även en synpunktsskrivelse. Det går dock inte att avläsa om
de undertecknade på namnlistan har varit införstådda med den skrivelsen.
- Hyresgäst på Storgatan 4B
- Hyresgäst på Gasverksgatan 18
- Hyresgäst på Sandvångsgatan 9
- Boende på Allmogegatan 109
- Boende på Allmogegatan 109
- Boende på Doktorsgatan 8D
- Hyresgäst på Storgatan 4A
- Hyresgäst på Storgatan 4A
- Hyresgäst på Storgatan 4A
- Hyresgäst på Storgatan 4B
- Hyresgäst på Storgatan 4A
- Hyresgäst på Storgatan 4B
- Hyresgäst på Storgatan 4B
- Hyresgäst på Storgatan 4B
- Hyresgäst på Storgatan 6A
- Hyresgäst på Storgatan 6A
- Hyresgäst på Storgatan 6A
- Hyresgäst på Storgatan 6A
- Hyresgäst på Storgatan 4B
- Boende på Södra Kyrkogatan 15
- Hyresgäst på Storgatan 4B
- Hyresgäst på Storgatan 6B
- Hyresgäst på Storgatan 6B
- Hyresgäst på Storgatan 6B
- Hyresgäst på Storgatan 6B
- Hyresgäst på Storgatan 6B
- Hyresgäst på Storgatan 6B
- Hyresgäst på Storgatan 6B
- Hyresgäst på Storgatan 6B
Sent inkomna yttranden
 Fastighetsägare till Ludvigaskog 9, 2019-05-14
 Fastighetsägare till Lommen 5, 2019-05-17
Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan.
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MYNDIGHETER

Länsstyrelsen, 2019-05-15
Redogörelse för ärendet
Planförslagets syfte är att pröva möjligheten att uppföra en byggnad för hotell- och
konferens- samt vårdändamål inom befintligt sjukhusområde. Syfte med planläggningen
Planområdet omfattar del av fastigheten Ängelholm 3:139 och del av Ängelholm 3:122.
Det avgränsas av Rönne å i norr, Södra vägen i öst, befintligt sjukhusområde i söder och
det nya badhuset i väst. Planområdets areal är cirka 7740 kvadratmeter stort.
Nuvarande markanvändning och nuvarande planläge
Planområdet ligger i centrala Ängelholm vid Ängelholms sjukhusområde intill Rönne å.
Planområdet är cirka 1,2 ha och avgränsas av Rönne å i norr, Södra vägen i öst, befintligt
sjukhusområde i söder och det nya badhuset i väst. Aktuellt område omfattas av detaljplan
för Ängelholm 3:139 m.fl. Detaljplanen vann laga kraft 2015-07-17 med genomförandetid
på fem år och är därmed gällande fram till 2020-07-17.
Översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande
Gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, Översiktsplan 2035 (antagen 2017) anger
pågående markanvändning ”bostäder” för området och hela sjukhusområdet anges som
befintlig bebyggelse i den interaktiva kartan. Rönne å är markerat som ett ”grönt stråk”.
Kommunen bedömer att planförslaget följer översiktsplanens intentioner genom att det går
i linje med bland annat ett effektivt markutnyttjande, nybyggnation på en central fastighet i
anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur samt främjar en blandad
bebyggelsestruktur i centralorten.
I Länsstyrelsens granskningsyttrande till översiktsplanen framgår att redovisningen av
miljökonsekvenserna hänskjuts till efterföljande prövningar vid planläggning som berör
riksintressen, skyddade områden eller där det finns risk för människors hälsa och säkerhet
avseende bl.a. erosion och översvämning. Översiktsplanen ger inte nödvändig vägledning
för efterföljande prövning vad gäller vatten- och kustområden och resonemang om hur
risken för översvämning av Rönne Å ska hanteras kvarstår till efterföljande prövning.
Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande. Till planförslaget har
kommunen upprättat en miljökonsekvensbeskrivning. MKB:n har begränsats till att
fokusera på följande frågor där en betydande miljöpåverkan inte kunnat uteslutas:
• Luft och klimat
• Stads- och landskapsbild
• Kulturmiljö
• Geoteknik
• Översvämning
Historik i ärendet
Länsstyrelsen har i samrådsyttrandet gett rådet att låta MKB ytterligare fokusera på
markens bärighet i det fortsatta planarbetet med platsens lämplighet för föreslagen
bebyggelse som utgångspunkt. Länsstyrelsen har remitterat ärendet till SGI och kommunen
har i fortsatt arbete haft kontakt med SGI angående geoteknisk utrednings indata.
Länsstyrelsen har åter remitterat ärendet till SGI i granskningsskedet.
Länsstyrelsen hade i samrådsskedet synpunkter ifråga om strandskydd. Dessa synpunkter är
i granskningsskedet tillgodosedda. Planområdet berörs av riksintresse för naturvård 3kap. 6
§ MB, friluftsliv 3kap. 6 § MB samt högexploaterad kust 4 kap. 1 § och 4 § MB.
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Länsstyrelsen gör bedömningen att planförslaget inte påtagligt skadar riksintressena. Drygt
200 meter väster om planområdet ligger riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§
miljöbalken, Godsstråket genom Skåne. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte
påverkar riksintresset negativt.
Länsstyrelsens formella synpunkter
Miljökvalitetsnormer för vatten
Eftersom planhandlingarna inte tydligt redovisar att MKN för vatten kan följas behöver
planhandlingarna kompletteras med fakta som visar att ingen rening av dagvatten behövs.
Det är lämpligt att det också säkerställs att planen medger genomförande av de
försiktighetsmått och åtgärder för dagvatten som tillsynsmyndigheten kan komma att kräva.
Kommentar: En motivering till varför planförslaget inte bedöms påverka MKN vatten har lagts till i
planbeskrivningen.
Hälsa och säkerhet – geotekniska säkerhetsfrågor
Länsstyrelsen gör bedömningen att markens lämplighet inte är säkerställd gällande ras,
skred, erosion och släntstabilitet. Då SGI i sitt remissvar efterfrågar vidare bedömningar
och utredningar som kan visa på markens lämplighet kan inte Länsstyrelsen i detta skede
göra bedömning att marken är lämplig för sitt ändamål. Länsstyrelsen bedömer att det finns
risk för att detaljplanen, med dess nuvarande redovisning och bestämmelser, blir olämplig
med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.
Kommentar: Geotekniska utredningar har kompletterats i enlighet med SGI:s beräkningsmetod. Nya
beräkningar visar att slänten i dess naturliga form har en säkerhetsfaktor mot ras och skred som idag
ligger precis under gränsen för vad som är acceptabelt. För den planerade byggnaden kommer en
avschaktning att utföras för bland annat garage och källare. Detta kommer att avlasta slänten vilket är
gynnsamt och leder till en högre säkerhetsfaktor. Byggnaden i sig pålas vilket gör att byggnadens laster förs
ner djupare och påverkar inte släntstabiliteten i permanentskedet. Då beräkningarna visar att tillräcklig
säkerhetsnivå för permanentskedet erhålls under förutsättningarna att byggnader utförs med
pålgrundläggning samt med källare med en viss högsta grundläggningsnivå, har detta reglerats på
plankartan. Detta i enlighet med SGI:s rekommendationer.
Sammanfattningsvis bedöms det, med framtagna utredningarna som underlag, vara godtagbara
förutsättningar för att uppföra en byggnad i enlighet med planförslaget på platsen. Detta då byggnaden, när
den väl är på plats, kommer att förbättra släntens stabilitet och klara säkerhetsmarginalen. Vid
detaljprojektering av byggnaden och övriga anläggningar krävs det att kompletterande undersökningar
utförs samt att materialparametrar för grundläggning av varje specifikt objekt tas fram. Ytterligare kontroll
och uppföljning sker under genomförandet.
Hälsa och säkerhet – buller och markföroreningar
I granskningshandlingen har ändamålet D1- Vård lagts till. Detta ändamål har ett brett
användningsområde vilket innefattar både verksamheter med tillfällig vistelse och vistelse
av mer varaktig karaktär (t.ex. vårdboende, kriminalvård m.m.). Det går följaktligen inte att
förutse vistelsens varaktighet. Länsstyrelsen efterfrågar därför en komplettering och
närmare beskrivning av vad ändamålet möjliggör på plats och eventuellt i planbestämmelser
exkludera de användningsområden som innebär varaktig vistelse. Detta för att bedöma om
bullerfrågan och frågan om markföroreningar gör marken lämplig eller inte.
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Om vårdändamålet ska möjliggöra en verksamhet med varaktig vistelse kan bullerfrågan
vara aktuell att utreda vidare. Vårdlokaler ska tillämpas likvärdigt bostäder i fråga om
planläggning samt bygglovsprövning. Samma gäller för markföroreningsfrågan.
Kommentar: Användningen vård är inte ämnat för boende, utan är till för att erbjuda patienter med ett
lägre vårdbehov, men med behov av närhet till vård och behandling, en attraktiv och lättillgänglig tillfällig
vistelse. På grund av detaljplanens syfte, att byggnaden ska fungera som ett vanligt hotell men även som en
del av vården i Ängelholm, är det viktigt att detaljplanen möjliggör vårdanpassade hotellrum och miljöer.
Dessa är av icke varaktig karaktär. För att förtydliga detta preciseras planbestämmelsen om ”Vård, utom
byggnad för kriminalvård” istället till ”Sjukhusvård”, som har tillfällig karaktär. Planbeskrivningen
förtydligar innebörden av bestämmelsen, att sjukhusvård är av tillfällig karaktär och inte tillåter permanent
omsorgsboende. Då inslaget av vård inte förändrar syftet med tillfällig vistelse likställs det inte med bostäder
och förändrar därför heller inte bedömningen kring byggnadens omgivningspåverkan och trafikalstring, samt
förutsättningar vad gäller buller och markföroreningar. I den trafikutredning som utfördes 2017 redogörs
även förutsättningar för buller. Med stöd av denna förtydligas avsnittet om buller i planbeskrivningen.
Bullerberäkningar visar att ljudnivåerna ligger under gällande riktvärden.
Länsstyrelsens bedömning
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt
ändamål gällande Hälsa och säkerhet - buller och markföroreningar, Hälsa och säkerhet
geotekniska säkerhetsfrågor enligt ovan så att det visas att platsen är lämplig för den
förändring som föreslås har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§
PBL.
Kommentar: Planhandlingarna är kompletterade för att säkerställa att planförslaget är lämpligt med
hänsyn till hälsa och säkerhet – buller, markföroreningar och geoteknik.
Lantmäteriet, 2019-04-18
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget. Någon fullständig genomgång av
planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att särskilt belysa följande
frågeställningar.
Inom området för den nya detaljplanen finns en gällande detaljplan, detaljplan för
Ängelholm 3:139 m.fl., laga kraftvunnen 2015-07-17, som fortfarande har
genomförandetid. Lantmäteriet vill uppmärksamma att en motivering till varför ersättning
av denna plan sker bör framgå av planhandlingarna när planen fortfarande har
genomförandetid. Lantmäteriet vill även informera om att om en plan ersätts med en ny
under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den
skada som uppkommer för dem.
För övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter.
Kommentar: Beslut om antagande av detaljplanen planeras ske efter att genomförandetiden för den gällande
detaljplanen har gått ut. Frågan är därför inte längre aktuell.
Trafikverket, 2019-05-13
Planområdet omges av kommunala och enskilda gator och vägar. Närmsta statliga väg är
väg 1710 och väg 107 drygt en kilometer öster/söder om planområdet.
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Drygt 200 meter väster om planområdet ligger järnvägen Godsstråket genom Skåne.
Godsstråket genom Skåne är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§
miljöbalken. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Den nu
aktuella detaljplanen får inte påverka riksintresset negativt.
Kommentar: Kommunen har gjort bedömningen att riksintresset för kommunikationer inte påverkas
negativt till följd av planförslaget.
Sedan samrådet har detaljplanen ändrats så att ändamål vård nu tillåts i detaljplanen.
Trafikverket anser att samma riktvärden som för bostäder ska gälla för vårdboende med
avseende på buller. Vårdboende ska bedömas på samma sätt som andra bostäder.
Till detaljplanen finns en trafikutredning ”Trafikutredning till Hälsohotellet” (Sweco 201709-18) som Trafikverket har tagit del av. Med avseende på att vård nu tillåts i detaljplanen
anser Trafikverket att bullerutredningen som utgör underlag för följande detaljplan är
otillräcklig för att Trafikverket ska kunna bedöma påverkan på anläggningen Godsstråket
genom Skåne som är av riksintresse. De lokala förutsättningarna kan föranleda problem
med buller. Kommunen ansvarar för att säkerställa att bebyggelsen anpassas utifrån de
lokala förutsättningarna. Utredningen ska ta hänsyn till uppgifter om nuvarande och
framtida trafik på Godsstråket genom Skåne. Trafikverket anser att utredningen behöver
kompletteras. Innan detaljplanen antas ska Trafikverket återigen ges möjlighet att ta del av
utredningen och detaljplanen.
Bullerutredningen ska baseras på prognos för järnvägen för år 2040. Uppdaterad prognos
finns på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se. Bullerberäkningar ska göras på tänkt
byggnadsplacering och byggnadshöjd och bullersituationen för eventuella uteplatser etc.
måste också utredas, med planerade/erforderliga bullerskydd och anpassningsåtgärder.
Samtliga bullerskydd ska finnas med i beräkningarna, för att säkerställa att gällande
riktvärden kan innehållas. Detta redovisas lämpligen genom bullerutbredningskartor med
frifältsvärden vid fasad för berörda våningsplan/delar av planområdet. I den nu
föreliggande trafikutredningen har bullerberäkningar endast gjorts på 1,5 meters höjd. Med
avseende på att högre byggnader tillåts i detaljplanen och att byggnaderna kommer upp i
höjd och inte har dämpning från omkringliggande mark och byggnader behöver
beräkningar på fler höjder göras för att säkerställa att riktvärden för buller inte överskrids.
Trafikverket förutsätter att planområdet planeras och utformas så att gällande riktvärden
för buller innehålls för de i den nu aktuella detaljplanen aktuella ändamålen. Eventuella
bullerskyddsåtgärder ska bekostas av kommunen eller exploatören. ”Trafikutredning till
Hälsohotellet” (Sweco 2017-09-18) omfattar även fastigheter som inte är en del av den nu
aktuella detaljplanen, och här förs också resonemang kring buller utifrån bostadsändamål.
Detta yttrar sig inte Trafikverket om, då den nu aktuella detaljplanen inte innefattar
bostadsändamål.
Kommentar: Byggnaden ska fungera som ett vanligt hotell, men med möjlighet till vårdanpassade hotellrum
och miljöer, vilket beskrivs i avsnittet om förutsättningar som trafikutredningen har utgått från. På grund
av detaljplanens syfte, att byggnaden ska fungera som ett vanligt hotell men även som en del av vården i
Ängelholm, är det viktigt att detaljplanen möjliggör vårdanpassade hotellrum och miljöer. Dessa är av icke
varaktig karaktär. För att förtydliga detta preciseras planbestämmelsen om ”Vård, utom byggnad för
kriminalvård” istället till ”Sjukhusvård”, som har tillfällig karaktär. Planbeskrivningen förtydligar
innebörden av bestämmelsen, att sjukhusvård är av tillfällig karaktär och inte tillåter permanent
omsorgsboende. Då inslaget av vård inte förändrar syftet med tillfällig vistelse likställs det inte med bostäder
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och förändrar därför heller inte bedömningen kring byggnadens omgivningspåverkan och trafikalstring, samt
förutsättningar vad gäller buller.
I den trafikutredning som utfördes 2017 redogörs även förutsättningar för buller. Med stöd av denna
förtydligas avsnittet om buller i planbeskrivningen. Bullerberäkningar visar att ljudnivåerna ligger under
gällande riktvärden.
Sammanfattningsvis är bedömningen att planförslaget inte kommer att ha någon påverkan på riksintresset
för Godsstråket genom Skåne. Ny bullerutredning bedöms därför inte vara nödvändig.
Avseende vibrationer anser Trafikverket att samma riktvärden för vibrationer som gäller
för nybyggnad och väsentlig ombyggnad av väg- och järnvägsinfrastruktur ska tillämpas vid
nybyggnad av bebyggelse. Enligt dessa riktlinjer ska vibrationsnivån i vårdlokaler och
bostäder vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av infrastruktur inte överskrida 0,4
mm/s vägd RMS vid fler än fem tillfällen per natt under ett trafikårsmedel (ÅDT).
Trafikverket förutsätter att kommunen och exploatören säkerställer att riktvärdena efterlevs
och bekostar de nödvändiga åtgärder som kan komma att krävas.
Kommentar: En utredning som togs fram i samband med detaljplan för Ängelholm 5:3, med hänsyn till
uppförande av nya bostäder, visar att registrerade nivåer med marginal understiger riktvärdet för bostäder
på 0,4 mm/s. Aktuellt planområde är beläget betydligt längre bort från järnvägen än Ängelholm 5:3.
Därför görs bedömningen att det inte finns någon risk för vibrationer över riktvärdena inom planområdet.
Kommunen skriver i planbeskrivningen att planförslaget bedöms medföra en marginell
trafikökning. Omkringliggande gator och vägar är kommunala och enskilda, men om det
framöver visar sig finnas behov av åtgärder på det statliga vägnätet eller anslutningar till
detta, till följd av detaljplanen, ska dessa bekostas av kommunen.
Kommentar: Den marginella trafikökning som planförslaget väntas medföra bedöms inte påverka det
statliga vägnätet.
Trafikverket ser positivt på att högsta totalhöjd nu regleras i plankartan. Trafikverket
förutsätter att samtliga berörda flygplatser (Ängelholms, Halmstads och Ljungbyheds
flygplatser) bereds möjlighet att yttra sig, då planområdet ligger inom den MSA-påverkande
zonen för dessa flygplatser. Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet att
yttra sig, eftersom detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter
Även LFV (Luftfartsverket) är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen.
LFV:s CNS-utrustning (Communication, Navigation, Surveillance) är säkerhetsklassad och
eventuell påverkan på utrustningens funktion kan endast bedömas av LFV. LFV hörs
genom tjänsten ”CNS-analys” på LFV:s hemsida:
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys
Då detaljplanen även medger byggnation överstigande 45 meter inom tätbebyggt område
kan byggnationen påverka Försvarsmaktens intressen gällande militär luftfart. Remisser
skickas till exp-hkv@mil.se.
Kommentar: Remiss skickades till samtliga berörda flygplatser, Luftfartsverket samt till Försvarsmakten
när granskningstiden inleddes.
Detaljplanen ligger dessutom inom hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats som är av
riksintresse. Trafikverket har därför krävt att kommunen låter göra en flyghinderanalys som
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skickas till berörda flygplatser. Trafikverket har tagit del av flyghinderanalysen som
kommunen låtit göra och Ängelholms flygplats yttrande över densamma. Utifrån dessa
handlingar gör Trafikverket bedömningen att riksintresset för Ängelholms flygplats inte
påverkas.
Kommentar: Kommunen gör samma bedömning som Trafikverket i frågan.
LEDNINGSÄGARE

Bjäre Kraft, 2019-05-02
Bjäre Kraft Bredband AB har kanalisation och kommunikationskabel i markområdet enligt
medsänd ritning. Vid arbete vid och omkring befintlig kanalisation skall stor varsamhet
iakttagas. Bjäre Kraft Bredband skall inte belastas med kostnader för en eventuell flyttning
av befintlig kanalisation och kommunikationskabel.
Kommentar: Enligt medsänd ritning ligger Bjäre Krafts ledningar huvudsakligen på allmän platsmark
(PARK och GATA). Detaljplanen medför inga ingrepp i dessa miljöer. I planbeskrivningens
genomförandedel redogörs för ekonomiska frågor och ansvarsfördelning. Där framgår det att
exploatör/fastighetsägare ska bekosta flytt av befintliga ledningar.
SAKÄGARE OCH ÖVRIGA

Naturskyddsföreningen Ängelholms, 2019-05-12
Planbestämmelser
På sidan 18 i planbeskrivningen, rubriken ”Markens anordnande och vegetation”, anges att
ett starkt skydd mot exploatering av marken kommer att skapas för slänten ner mot ån.
Detta då regleringarna i plankartan anger att slänten utgörs av prickmark och inte får
bebyggas, samtidigt som den inte får användas för parkering ovan mark, topografin ej får
ändras och träd ej får fällas.
Samtidigt anges ett undantag i planbestämmelserna för att anlägga en ramp till
underjordiskt garage. Men ingenting anges om i vilken omfattning en sådan ramp får
ianspråkta slänten. En självklar förutsättning för att skyddet av slänten och dess vegetation
ska vara så starkt som kommunen påstår, är att även en sådan ramp omfattas av regleringar
i planen. Det anges inte heller i planbeskrivningen varför en sådan ramp måste möjliggöras
i slänten eller vilka alternativ som utretts för dess placering. Vidare anges det inte vilken
påverkan på områdets naturvärden eller biologiska mångfald anläggandet av en ramp
bedöms få. I en analys av denna påverkan behöver även ett resonemang om behovet av
kompensation av förlorade värden finnas.
Kommentar: Syftet med planbestämmelsen om ramp är att möjliggöra för angöring till underjordiskt
parkeringsgarage, samt för att öka tillgängligheten till åpromenaden. I tidigt skede i planarbetet gjordes ett
parallellt uppdrag, där två arkitekter tittade på möjlig utformning. Angöring via ramp till
parkeringsgarage är den lösning som har bedömts som mest lämplig. Bestämmelsen om att topografin inte
får ändras bedöms som ett tillräckligt skydd för slänten. Genom att skydda flertalet träd begränsas även
området där rampen kan uppföras. Exakt läge och utformning av rampen kan inte fastslås i detta skede.
När det gäller förbudet mot ändringar av topografin i slänten anges ett undantag för
tillgänglighetsåtgärder. Vi uppfattar planbeskrivningen och plankartan som att det med
sådana åtgärder i detta fall avses entrén till högdelen från allmän plats park, nämnd i
utformningsbestämmelse f5. Vi ser positivt på tanken att fler ska kunna nå åpromenaden,
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men även här anser vi att det måste finnas en reglering i planen av hur stor del av slänten
entrén får ta i anspråk. Vidare anser vi att ju större denna entré behöver vara, desto
noggrannare behöver påverkan på naturvärdena bedömas och beskrivas.
Kommentar: Att förbättra tillgängligheten till årpromenaden är en viktig del av planuppdraget då den inte
är tillfredställande i dagsläget. För att förbättra tillgängligheten för fler grupper i samhället blir åtgärder
som förändrar slänten nödvändigt. Viktiga värden avseende topografi och träd är skyddade i detaljplanen
vilket begränsar rampens placering. Exakt läge och utformning av rampen kan dock inte fastslås i detta
skede.
Strandskydd
Som särskilt skäl för att upphäva strandskyddet inom kvartersmarken, anges att denna
redan är ianspråktagen. Men för att detta skäl ska vara tillämpbart, krävs att
ianspråktagandet skett på så sätt att området saknar betydelse för strandskyddets syften.
Prickmarken i slänten är en del av naturmiljön längs åpromenaden. Med sitt trädbestånd
har den ett värde för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv, samt för att ge
allemansrättslig tillgång till strandområdet. Vad gäller prickmarken anser vi därmed att den
har betydelse för strandskyddets båda syften. Den är alltså inte ianspråktagen på så sätt att
det särskilda skälet i fråga är tillämpbart. Vi anser dessutom att strandskyddet ska vara kvar
inom prickmarken, då dess syften här överväger intresset av ett upphävande.
Kommunen anger själv att de genom regleringarna i plankartan vill skapa ett starkt skydd
mot exploatering av slänten. Om prickmarken omfattas av strandskydd, kommer detta
skydd att bli än starkare.
Kommentar: Kommunen vidhåller skälet till upphävande av strandskyddet. Allmänheten kommer
fortfarande att ha tillgång till åpromenaden.
Biologisk mångfald
I samrådet angav vi att vi vill ha ett resonemang om biologisk mångfald och en syn på
årummets naturvärden som helhet. Vi nämnde att områdets träd och övriga vegetation ger
skydd och boplats för fåglar, insekter och andra djur. I samrådsredogörelsen anger
kommunen att vegetationens vikt för biologisk mångfald har förtydligats. Men det enda
förtydligande vi kan se i planbeskrivningen är att kommunen lagt in den information vi
angav.
Vi saknar fortfarande ett utförligt resonemang om den biologiska mångfalden och
årummets naturvärden, där det vi nämnt utvecklas och värderas. Det behövs en
beskrivning av vilken påverkan detaljplanens genomförande får på dessa värden. Vidare
behövs en utförlig redogörelse hur planen anpassats efter värdena samt hur förlorade
värden avses kompenseras.
I samrådet efterlyste vi även en naturvärdesinventering. En sådan hade gett värdefull hjälp
att i möjligaste mån anpassa planen efter platsens specifika förutsättningar, samt att i
möjligaste mån bevara naturvärdena. Detta anges ju också vara en del av syftet med planen.
Kommentar: I samband med miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning, som skedde i samråd med
Länsstyrelsen, ansågs natur inte vara en aspekt som skulle behandlas djupare. Träden har bedömts hysa
störst naturvärde. Med tanke på detta, samt att en stor del av befintlig naturmark och träd antingen ligger
på parkmark eller är skyddade mot fällning, görs bedömningen att en naturvärdesinventering inte är
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nödvändig. En värdering av träden är utförd och kompensationsåtgärder är reglerade i ett
exploateringsavtal.
Träden
Enligt vad kommunen angav i samrådsredogörelsen, ska planbeskrivningen ha uppdaterats
med en text om trädens bevarandevärden efter utförd trädinventering. Men denna text ger
främst en värdering utifrån en estetisk synvinkel, genom att resonera kring huruvida träden
fungerar solitärt eller som en enhet. Här hade en mycket större vikt behövt läggas på deras
betydelse för biologisk mångfald.
Trädens bevarandevärden rangordnas i två kategorier, men det anges inga kriterier för
indelningen. Det anges inte vilka egenskaper hos träden som deras skyddszon baseras på.
Det anges att kompensation bör ske vid trädfällning i samband med byggnation. Vi anser
att det är en självklarhet att all trädfällning ska kompenseras.
Kommentar: Träden är inventerade enligt Alnarpsmodellen och dess bevarandevärde bedöms utifrån art,
stamdiameter, vitalitet, stam, krona samt krondiameter. Skyddszonen är baserad på rotskyddets radie. En
stor del av träden är skyddade i plankartan och det krävs marklov vid eventuell fällning.
Det inte möjligt enligt gällande lagstiftning att kräva kompensation. All form av kompensation måste
därför ske frivilligt från exploatörens sida. Ett exploateringsavtal har skrivits med Hälsostaden där en
överenskommelse kring kompensation för trädfällning har gjorts. En värdering av träd på kvartersmark är
genomförd och principen är att nya träd ska planteras vid eventuell fällning av befintliga.
Miljökonsekvensbeskrivning
En sökning i artportalen används som en del i att bedöma konsekvenser för naturen.
Artportalen är inte att likställa med en heltäckande inventering av floran och faunan.
Resultaten präglas av vilka artgrupper rapportören intresserat sig för och metodiken som
använts kan variera kraftigt.
Kommentar: I samband med miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning, som skedde i samråd med
Länsstyrelsen, ansågs natur inte vara en aspekt som skulle behandlas djupare. Därför beskrivs aspekten
mer översiktligt i miljökonsekvensbeskrivningen. Artportalen har bedömts vara tillräckligt underlag.
Det anges att faunan redan är utsatt för mänsklig störning, samt att planförslaget inte
innebär ytterligare störning i jämförelse med nollalternativet. Men nollalternativet anges
vara baserat på ett maximalt nyttjande av befintlig plan, vilket ju inte skett. För att bedöma
vilken påverkan planen får på faunan borde nuvarande grad av exploatering användas
istället.
Kommentar: Att jämföra med nollalternativet och vad som är möjligt enligt gällande detaljplan är praxis i
en miljökonsekvensbeskrivning då nollalternativet beskriver vad som är möjligt om planförslaget inte
förvekligas. Om planförslaget inte vinner laga kraft så är det fortfarande möjligt att bygga enligt ett
maximalt nyttjande av gällande detaljplan.
Fastighetsägare till Örnen 1 och 26, 2019-04-28
Som ägare till fastigheterna Örnen 1 och 26 skriver jag dessa rader.
Ängelholms kommun antog så sent som 28 augusti 2017, ÖVERSIKTSPLAN 2035. Ett
strategiskt dokument som skall utgöra vägvisare för kommunens beslut. Man skriver om en
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förtätning av Ängelholms centralort. När tätorten utvecklas bör varje områdes karaktär
samt natur och kulturvärden vara utgångspunkt i planeringen.
Min uppfattning är att en 100 meter hög byggnad i Ängelholms centrum är att förstöra de
kulturella värden Ängelholm står för idag och det som Översiktsplanen ger utryck för. En
intressents önskemål skall inte kunna kullkasta kommunens framtidsinriktning. Här
kommer utdrag från Översiktsplanen med inlagda egna synpunkter:
Stärka attraktiviteten i Ängelholms kommun, utdrag från sidan 59 del I
Vid planering skall gestaltningsfrågorna beaktas. God arkitektur ska uppmuntras och
stadsbildaspekterna ska ges stor vikt i centralorten och i det offentliga rummet. Ortens
karaktär ska bevaras, samtidigt som utrymme för utveckling ges i form av t.ex. spektakulära
byggnader. Nytänkande, t.ex. i form av flexibla och mångfunktionella byggnader som kan
anpassas efter behov, bör prövas. En stadsrumspolicy ska tas fram för kommunen och en
stadsmiljöplan ska tas fram för Ängelholms centralort.
Egna synpunkter:
Utrymme ska alltså ges för nytänkande och spektakulära byggnader – det är jag den första
att tycka är lovvärt, men att det i Ängelholms centralort ska uppföras en av Sveriges
högstas byggnader är ren galenskap. Lilla Ängelholm skulle hamna på topp 10 över
kommuner med skyskrapor. Lägg där till att det troligtvis skulle bli den enda skyskrapan i
kommunen för lång tid framåt.
Kommentar: Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska visa kommunens utvecklingsplan på
lång sikt. Det finns ställningstaganden i Ängelholms översiktsplan som stödjer en hög byggnad enligt
planförslaget. Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny, mer modern,
inriktning för staden samt tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke
är i viss mån subjektiv beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög
byggnad kan vidareutveckla orten mot en mer modern karaktär.
Demokratiaspekter i planeringen, utdrag från sidan 66 del I
I planeringen för ett hållbart samhälle är den demokratiska processen en viktig aspekt. Ett
brett deltagande ger en förankring i verkligheten. Allmänheten har en god kunskap om sin
närmiljö och om de kvaliteter som finns på platsen. Invånarna bör göras mer delaktiga i
planprocessen för att sätta människan i fokus och för att lyckas med planeringen.
Medborgarmedverkan ökar invånarnas känsla av tillhörighet i kommunen och ger en vilja
att ta ansvar för sin närmiljö. Kommunen stärks av medverkan.
Egna synpunkter: Varför hanterar kommunen en så här kraftig påverkan av Ängelholms
kulturutveckling avseende kulturmiljö, stadsmiljö, omgivningspåverkan, som en i raden av
många rutinmässiga detaljplaneändringar. Min uppfattning är att en 100 meter hög byggnad
i centrum är en så stor fråga att den bör debatteras brett inom kommunen.
Kommentar: Detaljplaneprocessen säkerställer en demokratisk process. Kommunens ambition är att alla
ärenden ska genomsyras av transparens och öppenhet. Plan- och bygglagen reglerar en detaljplans samrådsoch granskningstid, vilka är tillfällen då bland annat allmänheten kan tycka till om planförslaget. Inför
varje skede har annonsering i tidningen skett för att uppmärksamma allmänheten. Ett samrådsmöte har
även ägt rum där kommunen och Hälsostaden berättade om projektet samt om detaljplanens process. På
mötet fanns det möjlighet att lyssna, ställa frågor och diskutera projektet.
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Landskapsbildskydd, sidan 18 del II
Länsstyrelsen kan förorda att nybyggnad, upplag eller annat företag inte får utföras utan
länsstyrelsen tillstånd, om ett sådant företag i väsentlig mån kan skada landskapsbilden. I
Ängelholm omfattas två områden av landskapsbildsskydd i den nordvästra delen av
kommunen. Länsstyrelsen har inlett en revidering av landskapsbildsskyddsområden i Skåne.
Kommentar: Planområdet ligger inte inom ett område som omfattas av landskapsbildsskydd. Planförslagets
påverkan på landskapsbilden har utretts och åtgärder har vidtagits för att hantera påverkan. Länsstyrelsen
har i sitt granskningsyttrande inga synpunkter på byggnadens påverkan på landskapsbilden.
Rönne å, utdrag från sidan 44 del II
En erosionsutredning har genomförts för Rönne å, mellan utloppet och Pinnån i Ugglarp.
Utredningen visar sträckor som riskera att utsättas för erosion samt rekommenderade
åtgärder. De sträckor som är har högst riskindex är området vid stadshuset, en del av
fastigheterna utmed Villagatan och ett område vid Mejeribron i centrala Ängelholm.
Utredningen avråder inte från byggnation av några områden p.g.a. erosion. I samband med
planering av nya bebyggelseområden ska risker för erosion beaktas.
Egna synpunkter:
Är det tillrådigt att bygga en 100 meter hög byggnad så nära Rönneås över årstiderna strida
vattenflöde? Teknikerna svarar säkert ”inga problem”. Men till vilka kostnader? Den nya
byggnaden skall, vad jag förstår, delvis hyras ut till patienthotell med oss skattebetalare som
delfinansiärer. Kostnaderna per rum måste bli mycket höga jämfört med att bygga ett
patienthotell i en traditionell byggnad.
Kommentar: En fristående erosionsutredning för Rönne å från 2013, samt geotekniska utredningar
framtagen i samband med detaljplanen, visar båda att erosion inte är någon risk inom planområdet.
Risken för översvämning i förhållande till stigande vattennivåer i Rönne å har beaktats i planförslaget.
Planförslaget har höjdsatts utifrån riskbedömningen.
Hälsohotellet kommer inte att finansieras av offentliga medel. Hälsostadens intention är att hotellet ska
erbjuda patienter med ett lägre vårdbehov, men med behov av närhet till vård och behandling, ett attraktivt
och lättillgängligt boende. Målet är även att på så sätt frigöra vårdplatser på sjukhuset för de
patientkategorier som behöver den avancerade och kostnadskrävande vård som den slutna sjukvården
erbjuder.
Arbetet med Översiktsplanen var omfattande under flera år. Kommunens tjänstemän och
politiker la ned ett stort jobb. Många kommuninvånare deltog. Föreningar aktiverades.
Informationsmöten hölls på olika platser. Tidningen informerade löpande. Min
förhoppning är att Ängelholms Kommunen utvecklas enligt Översiktsplan 2035 och inte
efter en fastighetsägare önskemål.
Kommentar: En översiksplan är ett strategiskt dokument som visar inriktningen på kommunens
lånsiktiga utveckling av den fysiska miljön. Översiktsplanen är på en översiktig och generell nivå och visar
schematiskt hur kommunen bör utvecklas på sikt. Även fast det uttryckligen inte görs något
ställningstagande för höga byggnader så finns det delar i översiktsplanen som stödjer en hög byggnad enligt
planförslaget. Bland annat ställningstaganden om förnyelse och nytänkande, blandning av olika tidsåldrar,
kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär
byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet.
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Fastighetsägare till Gräsanden 7, 2019-05-06
Vi är ägare av Gräsanden 7, första fastighet på andra (norra) sidan Rönneå och Karl den
XV:s bro. Alltså på väldigt kort avstånd från tänkt byggplats och hotell.
Med ett högt hus som planförslaget redovisar ändras förutsättningarna helt för vår fastighet
och dess hyresgäster. Är det rimligt att så här efteråt så radikalt ändra förutsättningarna för
oss?
På samma sätt så kan detta utgöra en broms för vår tilltänkta utbyggnad med 4 lägenheter.
Här uppkommer en osäkerhet om det är värt att satsa med denna ändrade förutsättning.
Och vad blir nästa förändring? Behöver Ni sedan öppna för biltrafik på Karl den XV:es
bro? Eller kommer fler byggprojekt som förstör för oss? Eller vad blir nästa beslut??
Att så radikalt förändra vad som är Ängelholm riskerar även långsiktiga konsekvenser för
vad övriga Fastighetsägare vågar satsa i vår stad. Osäkerhet är det övriga investerare minst
önskar sig. Vi vill kunna lita på vilken stad som kommunen vill ha. För övrigt så framgår
det ingenstans i kommunens långsiktsplan att staden skall gå åt detta håll med skyskrapor
mitt i staden.
Vi vill att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen tar ställning till om kommunen skall
tillämpa sina långtidsplaner och tydliga spelregler för vad som skall gälla för vår stad. Att
också ta ställning till om avvikelser som detta skall vara okej utan att ett ord sagt som detta
i kommunens långtidsplaner.
Om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar att det är rimligt att göra ett så här
stort avsteg från kommunens långtidsplan. Varför skall vi då över huvud taget ha en
långtidsplan när den ej skall gälla?!
Ytterst handlar det ju om till vilka kommunen tar hänsyn till. Emotser med positiv
förväntan Era beslut och Era svar.
Råder det samklang mellan kommunens nya översiktsplan och detaljplan för del av
Ängelholm 3:139 (med bygge av skyskrapa)? I Översiktsplanen står att följande är fastställt:
o Kommunens nya översiktsplan är fastställd 2017-08-28 och är giltig till 2035.
o Översiktsplanen ger en samlad bild över visionen för Ängelholms fortsatta utveckling.
Den är ett strategiskt dokument som skall fungera som vägvisare för kommunala beslut.
Därför krävs en insiktsfull planering, en långsiktig helhetssyn och en samsyn. Vi
utvecklar det framtida Ängelholm tillsammans.
o Översiktsplanen är vägledande för detaljplaner, bygglov och andra beslut.
o Varje detaljplan skall redovisa hur den förhåller sig till översiktsplanen. Även bygglov
skall följa intentionerna i översiktsplanen.
o Den skall fånga Ängelholms själ.
o Småstad med närhet till allt.
o Beakta landskapsbilden vid planering av ny bebyggelse.
o Bygga säkert. Vad händer vid brand? Evakuering? Huset kollapsar?
o Minimera risker för erosion, ras och skred. Vad händer med lerlager och byggnader
längs Rönneå t.ex. vid så omfattande pålning?
o Bebyggelse som inte passar in i sin omgivning skall på sikt flyttas.
o Värna och levandegöra kulturhistoriskt värdefull miljö.
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o En god gestaltning. Det som tillförs skall dock ske i samklang till platsens kulturhistoria.
Ny bebyggelse ska passa in både funktionellt och estetiskt i sitt sammanhang.
o Ortens karaktär skall bevaras.
o Utrymme skall ges för spektakulära byggnader. (vad vi kan se det enda i denna
omfattande Översiktsplan som kan tolkas positivt för denna plan.)
Så frågan är: Råder det samklang mellan Översiktsplanen och byggande av en skyskrapa?
Ytterst så handlar det om den tillit vi måste kunna ha, om att Ni står för Era långsiktiga
beslut.
Kommentar: Kommunens långsiktiga utvecklingsplaner redovisas i Ängelholms översiktsplan 2035, som är
beslutad av kommunfullmäktige. En översiktsplan är ett strategiskt dokument som översiktligt ska visa
kommunens vilja på lång sikt. I kommunens översiktsplan finns det ställningstaganden som stödjer en hög
byggnad enligt planförslaget. Översiktsplanen ger exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en
blandning av olika tidsåldrar, kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande
arkitektur samt en spektakulär byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet.
Översiktsplanen redogör även att sjukhusområdet ska kunna utvecklas och erbjuda stor potential för
kommande etableringar av kunskapsintensiva företag. Detta öppnar upp för ny bebyggelse i anslutning till
sjukhusområdet. Hälsostadens mål är bland annat att hotellet kan bidra till att frigöra vårdplatser på
sjukhuset för de patientkategorier som inte behöver den avancerade och kostnadskrävande vård som den
slutna sjukvården erbjuder, vilket skapar förutsättningar till att utveckla befintliga vårdanläggningar.
Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny inriktning för staden samt
tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke är i viss mån subjektiv
beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög byggnad kan vidareutveckla
orten mot en mer modern karaktär.
Detaljplanen redovisar hur den förhåller sig till översiksplanen. Olika lokaliseringsalternativ har studerats
utifrån vilka kriterier som anses viktiga för detaljplanens syfte. Resultatet är att den valda platsen bedöms
vara den bäst lämpade för planförslagets syfte.
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen är påverkan på kulturmiljön betydande från vissa platser i staden.
För att mildra påverkan på stads- och landskapsbilden och kulturmiljön så har planförslaget bland annat
fokuserat på byggnadens utformning.
Trafiken påverkas genom ett stort hotell med denna placering. Vi vill se en miljö- och
trafikutredning som väl beskriver konsekvenserna av detta. Vi vill också ha klara besked
vad det innebär för Karl den XV:s bro, kommer den att öppnas för ytterligare trafik?
Ovanstående frågor när det gäller trafik gäller såväl under- som efter byggtid.
Kommentar: Endast busstrafik får färdas på Karl den XV:s bro, detaljplanen påverkar inte detta. Den
norra sidan av Karl den XV:s bedöms därför inte påverkas trafikmässigt av planförslaget. En
trafikutredning är framtagen i samband med detaljplanen. Enligt utredningen bedöms planförslaget
medföra en marginell trafikökning, vilken procentuellt sett är störst på Södra vägen. Ökningen bedöms
enligt utförd trafikutredning inte påverka framkomligheten på berörda vägar.
Vi efterlyser svar på hur en brand i ett så högt hus kan släckas. Höga hus oavsett
byggmetod kan vid brand kollapsa. Hur ser t.ex. svaren ut i den utredning som rimligen är
gjord och redovisar konsekvenserna om detta höga hus faller i riktning mot vår fastighet?
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För övrigt så vill vi veta på vilket sätt evakuering kan ske av innestängda i våningsplan över
den höjd ”vår brandkår” har stegbil till?
Kommentar: Utrymning med hjälp av Räddningstjänstens höjdfordon kan endast ske under förutsättning
att avståndet mellan marken och fönstrets underkant eller balkongräcket inte överstiger 23 meter. Högre
byggnader ska dimensioneras för utrymning utan hjälp av räddningstjänsten. Då föreslagen byggnad är
högre än så måste utrymning säkerställas på annat sätt. För att människor ska hinna ta sig ut vid en
brand har Sverige en lagstiftning om att bygga så att bränder inte sprider sig innan räddningstjänsten är på
plats. Särskilda åtgärder som tekniska lösningar för byggnadens konstruktion, exempelvis trapphus med
särskilt brandskydd, behöver sannolikt vidtas. Detta är dock inget som regleras i detaljplanen, utan stäms
av med Räddningstjänsten i bygglovskedet. Räddningstjänsten Skåne nordväst har haft möjlighet att
granska planhandlingarna i både samråds- och granskningsskedet och har inte haft några synpunkter på
planförslaget.
Vi har i tidigare inlaga efterlyst besked på vilket sätt som grundläggning skall ske. Då vi
antar att pålning blir aktuellt så finns ju olika metoder för detta. Varje metod som innebär
vibrationer i marken kommer vi inte att acceptera. Vi tillämpar här försiktighetsprincipen
för att garantera oss att inte skiktning av lerlager blir fallet. Så vår fråga är: Skall pålning ske
och i så fall på vilket sätt? Innebär vald metod att vibrationer i mark helt undviks?
Vi har ej tagit del av någon geoteknisk undersökning hur påverkan är på vår fastighet. Dels
under byggtiden, dels efter färdigställandet. Till exempel så kan ett ökat tryck på lerlager
medföra negativa konsekvenser även för omgivande fastigheter. Vi vill därför ta del av
övertygande undersökningar och beräkningar på att inga risker uppstår för vår fastighet.
Vi förbehåller oss rätten av anledning enligt ovan, till att överklaga planförslaget och senare
eventuellt bygglov. Och utan fullgod beskrivning och nöjaktigt svar av konsekvenserna
lämnas, så medför det en garanterad överklagan.
Kommentar: Efter samråd och granskning har geotekniken utretts ytterligare för att säkerställa att marken
är lämplig för föreslaget ändamål. Detta har gjorts i avstämning med SGI (Statens geotekniska institut)
som granskande expertmyndighet. Utredningarna visar bl.a. att planområdet inte bedöms vara
sättningsbenäget. Beräkningar visar att slänten i dess naturliga form har en säkerhetsfaktor mot ras och
skred som idag ligger precis under gränsen för vad som är acceptabelt. För den planerade byggnaden
kommer en avschaktning att utföras för bland annat garage och källare. Detta kommer att avlasta slänten
vilket är gynnsamt och leder till en högre säkerhetsfaktor. Byggnaden i sig pålas vilket gör att byggnadens
laster förs ner djupare och påverkar inte släntstabiliteten i permanentskedet. Då beräkningarna visar att
tillräcklig säkerhetsnivå för permanentskedet erhålls under förutsättningarna att byggnader utförs med
pålgrundläggning samt med källare med en viss högsta grundläggningsnivå, har detta reglerats på
plankartan. Detta i enlighet med SGI:s rekommendationer.
Sammanfattningsvis bedöms det, med framtagna utredningarna som underlag, vara godtagbara
förutsättningar för att uppföra en byggnad i enlighet med planförslaget på platsen. Detta då byggnaden, när
den väl är på plats, kommer att förbättra släntens stabilitet och klara säkerhetsmarginalen. Vid
detaljprojektering av byggnaden och övriga anläggningar krävs det att kompletterande undersökningar
utförs samt att materialparametrar för grundläggning av varje specifikt objekt tas fram. Ytterligare kontroll
och uppföljning sker under genomförandet.
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Fastigetsägare till Lommen 7, 8 och 9, 2019-05-12
Fastighetsägare till Lommen 7, Lommen 8 och Lommen 9 har lämnat in separata yttranden
med följande innehåll.
Yttrande
Fastighetsägarna motsätter sig med bestämdhet planerna på att uppföra en upp mot 100
meter hög byggnad i centrala Ängelholm och förändringarna i övrigt av detaljplanen som
berör byggnation ner mot Rönne å.
Förutom att en sådan hög byggnad förstör den småstadsidyll som finns i denna del av
centrum, så ser fastighetsägarna en rad problem utifrån belägenheten av sina egna
fastigheter från ett hälsohotell. Det kommer att medföra trafikökning, parkeringsproblem,
skugga över kvarteret, vindförändringar m.m.
Kommentar: Planförslaget bedöms ligga i linje med flertalet ställningstaganden i kommunens översiktsplan,
som är ett strategiskt dokument som visar kommunens viljeinriktning för Ängelholms framtida utveckling.
Översiktsplanen ger exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en blandning av olika tidsåldrar,
kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär
byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet, vilket planförslaget stödjer.
Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny inriktning för staden samt
tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke är i viss mån subjektiv
beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög byggnad kan vidareutveckla
orten mot en mer modern karaktär. Hur åtgärderna genomförs kan också ha en påverkan på hur
byggnaden kommer att upplevas. Exempelvis har påverkan på stads- och landskapsbilden undersökts och
åtgärder har vidtagits för att hantera påverkan.
Planförslaget bedöms medföra en marginell trafikökning. Antalet parkeringsplatser är beräknat i en
trafikutredning för Hälsohotellet och bedöms tillgodose planförslagets parkeringsbehov. Detaljplanen medger
att ett underjordiskt garage kan byggas. Beroende på hur garaget utformas kan det rymma upp till 80
platser. Resterande platser kan lösas genom samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet.
Byggnadens höjd medför långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan påverkar varje plats
under en kortare tidsperiod. Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt snabbt, ungefär 2030 minuter över en punkt. Under sommaren är skuggorna korta och påverkar nästan ingen bebyggelse mer
än någon enstaka fastighet sydöst om Carl XV:s bro. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir
en acceptabel påverkan.
En vindkomfortutredning, framtagen av SMHI visar att Hälsohotellets högdel har en viss påverkan på
vindklimatet på gatunivå i anslutning till byggnaden. Utredningen visar även att de platser som är tänkta
att användas för långvariga uppehåll, uteserveringen och ytan framför högdelen, delvis klarar kriterierna för
detta. Vindskyddande åtgärder behövs för att säkerställa god komfort.
Fastighetsägare till Lommen 6, 2019-05-13
Vi motsätter oss å det bestämdaste föreslagna byggnad samt föreslagna ändringar i
detaljplanen runt Rönne å i anslutning till detta. Skälet till detta är byggnadens höjd:
100meter.
Denna höjd signalerar närmast hybris i projektet. Ängelholm är varken Stockholm,
Göteborg eller Malmö. Vi har bott i samtliga dessa storstäder och sökte oss till ett
Ängelholm vars charm och attraktionskraft är småskaligheten. Denna charm byggs bort av
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ett närmast löjeväckande landmärke som signalerar att man vill röra sig i ett urbant sällskap
man inte bottnar i. Ambitionen är säkert att vara visionär. Men gränsen mellan storslagna
visioner och löje kan vara hårfin. Och denna gång går Ängelholm över den linjen.
Ängelholm skall gärna växa- men vi blir aldrig ett nytt Malmö. Att gå från en liten till en
brådmogen stad kan inte heller göras ogjort. För att travestera Julius Caesar då han gick
över floden Rubicon: ’Tärningen är kastad’. Byggnationen skulle passera ett ”point-of-noreturn”. Föreslagen byggnad ändrar Ängelholms väsen i grunden. Och det är irreversibelt.
Den närmast fysiska känslan, som kommer påverka hela Ängelholm, av att en 100 meter
hög byggnad välver sig över småstaden går inte att jämföra med TV-torn i Berlin,
TurningTorso i Malmö eller Läppstiftet i Göteborg. I storstäder är de en del av
storstadsdjungeln. I småstaden gör de intrång. Så bygg om ni vill, men max hälften så högt,
d.v.s. 50 meter.
Kommentar: Detaljplanen bedöms ligga i linje med flertalet ställningstaganden i kommunens översiktsplan,
som är ett strategiskt dokument som visar kommunens viljeinriktning för Ängelholms framtida utveckling.
Översiktsplanen ger exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en blandning av olika tidsåldrar,
kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär
byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet, vilket planförslaget stödjer.
Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny inriktning för staden samt
tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke är i viss mån subjektiv
beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög byggnad kan vidareutveckla
orten mot en mer modern karaktär. Hur åtgärderna genomförs kan också ha en påverkan på hur
byggnaden kommer att upplevas. Exempelvis har påverkan på stads- och landskapsbilden undersökts och
åtgärder har vidtagits för att hantera påverkan.
Vid sidan av det estetiska och framför allt symboliska misstaget av att bygga ett 100 meter
högt torn befarar vi som närboende negativa effekter såsom ökad trafik, parkeringsproblem
samt skuggeffekter från byggnaden. Därtill kommer detta projekt, sammantaget med andra
byggnationsprojekt i staden i direkt anslutning till Rönne Å, inkräkta på och begränsa det
som är Ängelholms själ: tillgången till vackra Rönne Å. Även av dessa skäl vill vi
motsätta oss liggande förslag.
Kommentar: Endast busstrafik får färdas på Karl den XV:s bro, detaljplanen påverkar inte detta. Den
norra sidan av Karl den XV:s bedöms därför inte påverkas trafikmässigt av planförslaget. En
trafikutredning är framtagen i samband med detaljplanen. Där bedöms planförslaget medföra en marginell
trafikökning, vilken procentuellt sett är störst på Södra vägen. Antalet parkeringsplatser är beräknat i en
trafikutredning för Hälsohotellet och bedöms tillgodose planförslagets parkeringsbehov. Detaljplanen medger
att ett underjordiskt garage kan byggas. Beroende på hur garaget utformas kan det rymma upp till 80
platser. Resterande platser kan lösas genom samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet.
Byggnadens höjd medför långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan påverkar varje plats
under en kortare tidsperiod. Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt snabbt, ungefär 2030 minuter över en punkt. Under sommaren är skuggorna korta och påverkar nästan ingen bebyggelse mer
än någon enstaka fastighet sydöst om Carl XV:s bro. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir
en acceptabel påverkan.
Tillgängligheten till Rönne å och åpromenade kommer att finnas kvar. Den del närmst ån planläggs som
parkmark. En viktig del av planuppdraget är att förbättra tillgängligheten till åpromenaden för fler
grupper i samhället, då den är begränsad i dagsläget.
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Fastighetsägare till Tordmulen 11, 2019-05-12
Jag bor vid Villagatan, Tordmulen 11. Jag har en i mitt tycke allvarlig invändning mot
planförslaget: idén att tillåta en bygghöjd på över 100 meter. Hur illa det skulle bli syns rätt
tydligt på den bild som finns i planförslaget, och som visar den möjliga utsikten från södra
Storgatan mot lasarettsområdet. Om man klipper av en, eller kanske ännu hellre två, av de
översta sektionerna på byggnaden skulle det bli betydligt bättre.
Kommentar: Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny, mer modern,
inriktning för staden samt tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke
är i viss mån subjektiv beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög
byggnad kan vidareutveckla orten mot en mer modern karaktär.
Att bygga på höjden bedöms även ligga i linje med kommunens översiktsplan, som är ett strategiskt
dokument som visar kommunens viljeinriktning för Ängelholms framtida utveckling. Översiktsplanen ger
exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en blandning av olika tidsåldrar, kontraster i skala och
uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär byggnad som förändrar
och förstärker stadens identitet, vilket planförslaget stödjer.
Delägare till fastigheten Örnen 4, 2019-05-12
Jag protesterar mot planförslaget och anser att det bör förpassas till papperskorgen. Vi
behöver inget landmärke.
En så hög byggnad passar inte in i Ängelholms småskaliga karaktär och påverkar stadsbild
och landskapsbild på ett mycket negativt sätt. Den strider också helt mot intentionerna i
Översiktsplanen.
Kommentar: Upplevelsen av ett landmärke är i viss mån subjektiv beroende på hur betraktaren anser att
Ängelholm ska utvecklas. En ny hög byggnad kan vidareutveckla orten mot en mer modern karaktär.
Hur åtgärderna genomförs kan också ha en påverkan på hur byggnaden kommer att upplevas. Exempelvis
har påverkan på stads- och landskapsbilden undersökts och åtgärder har vidtagits för att hantera
påverkan.
Översiktsplanen redogör inga specifika ställningstaganden kring höga byggnader. Det finns däremot delar i
översiktsplanen som stödjer en hög byggnad enligt planförslaget. Bland annat ställningstaganden om
förnyelse och nytänkande, blandning av olika tidsåldrar, kontraster i skala och uttryck, arkitektur med
hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär byggnad som förändrar och förstärker stadens
identitet.
Marken är inte lämplig för en så hög byggnad med tanke på risken för ras, skred, erosion,
översvämning mm.
Kommentar: Geotekniska utredningar har tagits fram i enlighet med Sveriges Geotekniska institut (SGI)
beräkningsmetod. Beräkningar visar att slänten i dess naturliga form har en säkerhetsfaktor mot ras och
skred som idag ligger precis under gränsen för vad som är acceptabelt. För den planerade byggnaden
kommer en avschaktning att utföras för bland annat garage och källare. Detta kommer att avlasta slänten
vilket är gynnsamt och leder till en högre säkerhetsfaktor. Byggnaden i sig pålas vilket gör att byggnadens
laster förs ner djupare och påverkar inte släntstabiliteten i permanentskedet. Då beräkningarna visar att
tillräcklig säkerhetsnivå för permanentskedet erhålls under förutsättningarna att byggnader utförs med
pålgrundläggning samt med källare med en viss högsta grundläggningsnivå, har detta reglerats på
plankartan. Detta i enlighet med SGI:s rekommendationer.
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Sammanfattningsvis bedöms det, med framtagna utredningarna som underlag, vara godtagbara
förutsättningar för att uppföra en byggnad i enlighet med planförslaget på platsen. Detta då byggnaden, när
den väl är på plats, kommer att förbättra släntens stabilitet och klara säkerhetsmarginalen. Vid
detaljprojektering av byggnaden och övriga anläggningar krävs det att kompletterande undersökningar
utförs samt att materialparametrar för grundläggning av varje specifikt objekt tas fram. Ytterligare kontroll
och uppföljning sker under genomförandet.
Byggnader, entré, garagenedfarter och andra anordningar kommer att inkräkta på årummet
och påverka miljön kring Rönneå , åpromenaden och hela närområdet på ett negativt sätt.
Det är också negativt för den biologiska mångfalden att mycket grönska försvinner och
ersätts med betong och glas.
Kommentar: Ambitionen är att spara så mycket av slänten och träden som möjligt. Bevarandet av en stor
del av träden säkerställs genom en planbestämmelse om att träden inte får fällas, samt utökad
marklovsplikt för trädfällning. Det finns även en bestämmelse om att släntens topografi inte får ändras
utöver ramp och tillgänglighetsåtgärder. En viktig del av planuppdraget är att förbättra tillgängligheten till
åpromenaden, som inte är tillfredställande i dagsläget. För att förbättra tillgängligheten för fler grupper i
samhället är åtgärder som kan påverka slänten en nödvändighet.
Den höga byggnaden kommer att lägga sin skugga över hela Tullportsparken, Vita Räck
området och fastigheterna längs Södra kyrkogatan, Storgatans södra del, Östergatans södra
del och delar av Villagatan.
Kommentar: Byggnadens höjd medför långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan påverkar
varje plats under en kortare tidsperiod. Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt snabbt,
ungefär 20-30 minuter över en punkt. Under sommaren är skuggorna korta och påverkar nästan ingen
bebyggelse mer än någon enstaka fastighet sydöst om Carl XV:s bro. Bedömningen är att det för enskilda
fastigheter blir en acceptabel påverkan.
Parkeringsbehovet är inte löst på ett tillfredställande sätt, 78 platser kommer inte att räcka
till hotellgäster, konferensdeltagare, besökare och all personal som ska jobba här.
Samutnyttjande med ett sjukhus som har personal, patienter och besökare från tidig
morgon till sen kväll kommer inte att fungera. Det finns också ett badhus som är öppet
10.00 till 20.30.
Kommentar: Antalet parkeringsplatser är beräknat i en trafikutredning för Hälsohotellet och bedöms
tillgodose planförslagets parkeringsbehov. Detaljplanen medger att ett underjordiskt garage kan byggas.
Beroende på hur garaget utformas kan det rymma upp till 80 platser. Resterande platser kan lösas genom
samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet.
Vi måste vara rädda om de oaser som fortfarande finns kvar kring Rönneå i Ängelholm.
Om det finns behov av hotell kan man bygga på andra platser, spara Sjukhusområdet till
småskalig vård.
I det samråd som har varit i planarbetet har det inkommit många synpunkter som
planförfattarna i sina kommentarer helt har negligerat. Inga synpunkter från berörda
fastighetsägare och intresseorganisationer har tillgodosetts. Man bryr sig inte om vad folk
tycker. Samrådsförfarandet verkar helt meningslöst.
Kommentar: Planprocessen, inklusive samråd, sköts enligt plan- och bygglagen och skriftliga synpunkter
har besvarats i samrådsredogörelsen. Yttrandena har bland annat lett till kompletterande utredningar.
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Fastighetsägare till Örnen 1, 26 samt 21, 2019-05-13
Tycker att det är förfärligt att Ängelholms politiker inte vågar stå upp för det man har
kommit överens om i Översiktsplanen 2017-2035. Att ett företag som är stort och starkt
kan få styra Ängelholms utveckling är tråkigt. Hörde en politiker säga ” är det någon som
vill investera en miljard i Ängelholm säger man inte nej”. Då blev det 14-1 i
kommunstyrelsen för en 100 meter hög byggnad.
Ängelholm är en växande småstadsidyll som inte behöver en av Sveriges högsta byggnader
mitt i stan. Ängelholms kulturella värde står för en helt annan byggnadsstil.
Kommentar: Översiktsplanen redogör inga specifika ställningstaganden kring höga byggnader. Det finns
däremot delar i översiktsplanen som stödjer en hög byggnad enligt planförslaget. Bland annat
ställningstaganden om förnyelse och nytänkande, blandning av olika tidsåldrar, kontraster i skala och
uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär byggnad som förändrar
och förstärker stadens identitet.
Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny inriktning för staden samt
tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke är i viss mån subjektiv
beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög byggnad kan vidareutveckla
orten mot en mer modern karaktär.
Inkommen synpunkt, 2019-05-13
Historiskt sett är Carl XV:s bro av stor betydelse för Ängelholm eftersom riksvägen hade
sin sträckning just däröver Rönneå, när man kom in i staden söderifrån. Innanför åslingan
byggdes Ängelholm upp. Därför bör man särskilt värna om miljön och den estetiska
aspekten runt denna bro av kulturhistoriska skäl.
Undertecknad är därför helt emot en byggnad av denna dignitet mellan gamla
sjukhusvaktstugan (väl värd att bevara), gamla B.B.intill Carl XV:s bro.
Varför inte lägga komplexet på andra sidan hälsostaden, mellan landshövdingevägen,
blodgivnigscentralen och gamla akuten.
Bevara detta för Ängelholm så unika grönområde med Tullportsplatsen mittemot.
Tänk på turismen och vår gröna stad!
Kommentar: Förutsättningarna för att lokalisera ett hälsohotell inom sjukhusområdet har utretts. Vid
utredningen har olika förutsättningar som kulverttillgång, tillgänglighet, centrumnära läge samt
attraktivitet varit centrala för placering av ett hälsohotell. Även närheten till åns rekreativa miljö och
unika karaktär har vägts in. Utredningen visar att den valda platsen bäst uppfyller de förutsättningar som
är viktiga för projektets genomförande.
Namnlista, 2019-05-13
Synpunkter
Stads- och landskapsbilden
Vi anser att förslaget kommer innebära stora konsekvenser för stads- och landskapsbilden
från många platser i staden. Det byggande som kommer tillåtas genom planförslaget
kommer stå i stark kontrast till övrig karaktär och omgivning i Ängelholms kom att
kännetecknas av småskalig äldre bebyggelse. Alla byggnader i planförslagets omgivning är
1-4 våningar höga varför det föreslagna 35-våningshuset framstår som onaturligt högt. I
planförslagets höjdjämförelse redovisas att det näst högsta huset, benämnt Angela med 16
våningar, ännu inte är byggt. Det bör också nämnas att denna byggnad ännu inte är tillåten
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att bygga i Ängelholm och det är oklart om det någonsin kommer att bli så. Det är därmed
inte lämpligt att ha med denna byggnad i någon typ av jämförelse.
Kommentar: Detaljplan för Ängelholm 5:3 (DP1075) vann laga kraft 2013. Byggrätten för ”Angela” i
16 våningar är därmed säkerställd i detaljplan och är tillåten att bygga.
Förslaget kommer vidare att innebära allt för stora negativa konsekvenser för det värdefulla
naturstråket och grönstrukturen som finns längs med rönne å och tullportsplatsen.
Planen kommer att ge upphov till en stor och negativ kulturmiljöpåverkan, dels genom den
skalförskjutning som den mycket höga byggnaden innebär. Påverkan blir än mer påtaglig
genom att en bevarandevärd portvaktsbyggnad föreslås rivas. Byggnaden påstås vara
svåranvänd och i dåligt skick, men det saknas tydliga belägg för dessa påståenden.
Kommentar: Portvaktsbyggnaden är inte skyddad med några bevarandebestämmelser i gällande detaljplan,
vilket innebär att byggnaden går att riva redan idag. I samband med arbetet med detaljplanen gjordes
bedömningen att på grund av fukt och mögelskada så är byggnaden svår att återställa till ett användbart
skick.
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen är påverkan på kulturmiljön betydande från vissa platser i staden.
För att mildra påverkan så har planförslaget bland annat fokuserat på byggnadens utformning.
Skuggförhållanden som framgår av planbeskrivningen stämmer inte då det saknas reglering
i planförslaget i fråga om den 100 m höga byggnadens bredd och djup. Det finns därmed
en påtaglig risk att den slutliga skuggbildningen kommer bli väsentligt större än beräknat.
Skuggstudien bör därmed göras om, såtillvida inte plankartan och dess bestämmelser
revideras.
Kommentar: Högdelen av byggnaden är reglerad i bredd och djup på plankartan. Byggnadens höjd medför
långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan påverkar varje plats under en kortare tidsperiod.
Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt snabbt, ungefär 20-30 minuter över en punkt.
Under sommaren är skuggorna korta och påverkar nästan ingen bebyggelse mer än någon enstaka fastighet
sydöst om Carl XV:s bro. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir en acceptabel påverkan.
Avvikelser från översiktsplanen
Förslaget avviker allt för mycket från nu gällande översiktsplan, ÖP 2035. Översiktsplanen
anger bl.a. att hela det aktuella området ska bestå av ett grönt stråk. Detta kommer inte bli
verklighet om detaljplanen kommer att genomföra.
Kommentar: Det finns skrivelser i översiktsplanen som stödjer en hög byggnad enligt planförslaget. Bland
annat ställningstaganden om förnyelse och nytänkande, blandning av olika tidsåldrar, kontraster i skala
och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär byggnad som
förändrar och förstärker stadens identitet. Åpromenad och parkmark säkerställs och påverkas inte
betydande. Planförslaget är tänkt att förbättra allmänhetens tillgänglighet till det gröna stråket.
Genomförandetid
Enligt PBL 4:39 § får en detaljplan inte ändras eller upphävas före genomförandetidens
utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Då ett flertal
fastighetsägare motsätter sig den föreslagna ändringen, och då genomförandetiden för nu
gällande detaljplan (DP 1087 som vann laga kraft 2015-07-17) inte har gått ut, borde den
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nu föreslagna detaljplanen inte gå att anta i dagsläget. Någon giltigt skäl enligt PBL 4:39 §
för avsteg från förbudet har inte anförts av kommunen.
Kommentar: Beslut om antagande av detaljplanen planeras ske efter att genomförandetiden för den gällande
detaljplanen har gått ut.
Planbeskrivningen
I planbeskrivningen står att inga utskjutande delar eller synliga tekniska installationer
kommer att tillåtas, men under kraven på utformning i kartan gäller detta bara över 17
meter. Det framgår inte till vilken nytta denna gränsdragningen ska vara. Det framgår inte
heller någon motivering till varför synliga tekniska installationer ska förbjudas
överhuvudtaget.
Kommentar: Syftet med planbestämmelserna är främst estetisk, för att dölja tekniska installationer, samt
utskjutande delar som balkonger med mera, som annars kan ge byggnaden ett oroligt uttryck. Anledningen
till att dessa bestämmelser endast gäller över 17 meter är för att nedre delen av byggnaden kan behöva
åtgärder för vindskydd eller andra utskjutande funktioner.
Det står i planbeskrivningen att befintliga träd längs med rönne å ska bevaras genom att
krav på marklov för trädfällning införs. Vid granskning av plankartan framgår inga
bestämmelser om krav på marklov.
Kommentar: På grund av ett redaktionellt fel föll planbestämmelsen om marklov bort i plankartan efter
samrådet. Detta har uppmärksammats och planbestämmelsen om krav om marklov vid trädfällning är
återinförd på plankartan.
I planbeskrivningen står att nollalternativet tillåter att en stor del av släntsträckan kan
exploateras i 4-6 våningar, vilket är felaktigt. Nollalternativet tillåter att endast 45% av
sjukhusområdet bebyggs, vilket i princip redan har skett. Nollalternativet bör då rimligen
vara att släntsträckan förblir obebyggd, förutsatt att inte en motsvarande stor del av
befintligt sjukhus rivs. Se nu gällande detaljplan, DP 1087.
Kommentar: Enligt gällande detaljplan, DP 1078, finns det byggrätt kvar som möjliggör ny bebyggelse i
slänten.
I planbeskrivningen står att påverkan på stads- och landskapsbilden mildras genom att
"högdelen ska ha en smal silhuett" och "litet avtryck". Vid granskning av plankartan
framgår att det inte finns något rent juridiskt som hindrar att hela området betecknat
OC2D1 (exkl. punktprickad mark) bebyggs med en 100 m hög byggnad. Detta inkluderar
kryssprickat område betecknat b3 som visserligen endast får bebyggas med kompletterande
bebyggelse. Det finns dock enligt planhandlingarna inget förbud i sig mot att
kompletterande bebyggelse får vara 100 m hög.
Kommentar: Området som är betecknat med OC2D1 är den så kallade ”högdelen” och kan byggas upp till
en totalhöjd om maximalt 100 meter över nollplanet. Kompletterande bebyggelse (korsmark), har
förtydligats med en reglering om en högsta tillåtna nockhöjd på 4 meter på plankartan.
Området avses exploateras av ett privat bolag (Hälsostaden AB) som ägs och styrs av
samma huvudmän som Peab AB. Då området inte exploateras av ett bolag med ett
renodlat allmänt intresse (t.ex. ett kommunalt bolag) borde ett exploateringsavtal eller
markanvisning genomföras. Former för exploateringsavtal i Ängelholms kommun har
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upprättats och antagits av kommunfullmäktige 2015-01-25 (dnr. 2015/925). Dessa riktlinjer
verkar inte ha följts och något godtagbart skäl för avsteg har inte redovisats av kommunen i
planhandlingarna. I PBL 4:33 § står det även att det av planbeskrivningen ska framgå hur
detaljplanen är avsedd att genomföras, närmare bestämt om kommunen avser att ingå
exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar. Det ska även framgå dessa avtals
huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med
stöd av ett eller flera sådana avtal. Detta framgår inte i tillräcklig omfattning i
planbeskrivningen.
Kommentar: Markanvisning är inte aktuell då marken inte ägs av kommunen. Ett exploateringsavtal
kommer att tecknas i samband med detaljplanen. Exploateringsavtal brukar skrivas i slutet av
planprocessen när det är utrett och klarlagt vilka frågor som behöver avtalas om. Planbeskrivningen
kompletteras med ett avsnitt om exploateringsavtal.
Parkering
Parkeringssituationen i centrum kommer att bli ohållbar med de optimistiska antaganden
som görs i planbeskrivningen och trafikutredningen. Det framgår av planbeskrivningen att
det krävs 11 bil platser per 1000 kvm BTA för hotell och 25 bil platser för restauranger.
Detta är bara en bråkdel av de platser som behövs enligt beslut av kommunfullmäktige i
Ängelholm. Parkeringsnormen som ska gälla för all exploatering i kommunen kräver att det
ska finnas minst 35 bil platser per 1000 kvm BTA i fråga om hotell och 110 bil platser per
1000 kvm BTA i fråga om restauranger. Enligt egna beräkningar borde det verkliga
parkeringsbehovet enligt den gällande normen uppgå till 250 parkeringsplatser, och inte 78
som framgår av planbeskrivningen. Det hänvisas visserligen till Malmö Stads
parkeringspolicy i planbeskrivningen, men det tycks märkligt att Malmö Stads
parkeringspolicy ska äga företräde före den som Ängelholms kommun har beslutat om.
I planhandlingarna framgår vidare att det påstådda behovet om 78 nya bilplatser ska
tillgodoses till en bråkdel inom det aktuella området. Resterande antal ska tillgodoses inom
resten av staden eller sjukhusområdet vilket inte är rimligt med tanke på att
parkeringssituationen i området redan är ansträngd. Vissa parkeringsplatser ska till och med
tillgodoses genom att en ny våning byggs ovanpå en byggnad långt borta vilket tycks högst
orealistiskt då detta aldrig tidigare har presenterats i någon form.
Trafikutredningen bör därmed göras om, och planbeskrivningen revideras i denna del.
Ytterligare reglering bör göras för att tillgodose det ökade parkeringsbehovet som uppstår
genom förslaget. Det bör även ses över hur det befintliga parkeringsbehovet från
existerande bebyggelse i området ska tillgodoses.
Kommentar: Den parkeringsnorm som i dagläget gäller för Ängelholms kommun är framtagen år 1991
och är inte aktualiserad efter dagens förutsättningar och hållbarhetstänk. I vissa detaljplaner tas det fram
separata parkeringsutredningar för att undersöka parkeringsbehovet utifrån specifika förutsättningar.
Antalet parkeringsplatser för planförslaget är beräknat i en egen trafikutredning för Hälsohotellet, och är
inte baserat på kommunens parkeringsnorm från 1991. Trafikutredningen gör bedömningen att
planförslaget medför en marginell trafikökning, samt beräknar antalet platser som bedöms krävas för att
tillgodose parkeringsbehovet. Detaljplanen säkerställer att parkeringen kan tillgodeses inom fastigheten
genom att planlägga för ett underjordiskt garage. Beroende på hur garaget utformas kan det rymma upp till
80 platser. Resterande platser kan lösas genom samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet.
En detaljplan hanterar inte hur parkering ska lösas för befintlig bebyggelse som finns utanför planområdet.
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Risk för skred och ras
Från både närboende och berörda myndigheter finns det en oro för att de föreslagna
åtgärderna kommer förorsaka skred eller ras vid den aktuella slänten, till fara för
omgivningen. Därför är det högst märkligt att man i planbeskrivningen redogör för att ett
skred eller ras är så gott som garanterat (då säkerhetsfaktorn på 0,988 blir under den
acceptabla gränsen på 1,0) vid en kombinerad analys. Att i planbeskrivningen kalla
resultatet för "på gränsen till tillfredsställande" förbättrar inte denna tolkning.
Kommentar: Efter samråd och granskning har geotekniken utretts ytterligare för att säkerställa att marken
är lämplig för föreslaget ändamål. Detta har gjorts i avstämning med SGI (Statens geotekniska institut)
som granskande expertmyndighet. Beräkningar visar att slänten i dess naturliga form har en
säkerhetsfaktor mot ras och skred som idag ligger precis under gränsen för vad som är acceptabelt. För den
planerade byggnaden kommer en avschaktning att utföras för bland annat garage och källare. Detta
kommer att avlasta slänten vilket är gynnsamt och leder till en högre säkerhetsfaktor. Byggnaden i sig pålas
vilket gör att byggnadens laster förs ner djupare och påverkar inte släntstabiliteten i permanentskedet. Då
beräkningarna visar att tillräcklig säkerhetsnivå för permanentskedet erhålls under förutsättningarna att
byggnader utförs med pålgrundläggning samt med källare med en viss högsta grundläggningsnivå, har detta
reglerats på plankartan. Detta i enlighet med SGI:s rekommendationer.
Sammanfattningsvis bedöms det, med framtagna utredningarna som underlag, vara godtagbara
förutsättningar för att uppföra en byggnad i enlighet med planförslaget på platsen. Detta då byggnaden, när
den väl är på plats, kommer att förbättra släntens stabilitet och klara säkerhetsmarginalen. Vid
detaljprojektering av byggnaden och övriga anläggningar krävs det att kompletterande undersökningar
utförs samt att materialparametrar för grundläggning av varje specifikt objekt tas fram. Ytterligare kontroll
och uppföljning sker under genomförandet.
Plankartan och planbestämmelser
Det saknas förklaringar kring vad termer som framgår i planbestämmelserna innebär eller
betyder. Detta är en nödvändighet för att allmänheten ska kunna tolka förslaget och lämna
korrekta synpunkter. Någon korrekt hänvisning till ett dokument som innehåller
definitioner har inte gjorts. Handlingarna kan därmed inte anses uppfylla kraven på
tydlighet och innehåll i PBL 4:30- 32 §§. Att i detaljplanen reglera takmaterial så pass
specifikt som att föreskriva sedumtak får även anses vara mer detaljerat än vad som är
tillåtet enligt PBL 4:32 §, särskilt när det finns andra takmaterial och anordningar som
exempelvis fördröjer regnvatten eller har en renande effekt om det nu är det som är syftet.
Något uttryckligt skäl för att föreskriva just detta takmaterial saknas i planbeskrivningen.
Beträffande bestämmelsen att "fasad ska utformas så att våningsantal inte tydligt upplevs"
är detta en bestämmelse som dels är mycket svår att tolka och tillämpa i verkligheten vid en
eventuell bygglovsprövning. Det är även en bestämmelse som inte är tillåten enligt PBL
4:32 § då det saknas motivering för den typen av detaljeringsgrad.
Likaså gäller bestämmelsen att fasaden ska vara "ljus men inte vit" vilket är en mycket
otydlig bestämmelse. Det saknas någon allmänt accepterad definition av vad som betraktas
som "ljus" och "inte vit" färg varför den slutliga bedömningen kommer bli högst
oförutsägbar.
Kommentar: I planbeskrivningen finns det tydligt beskrivet vad varje planbestämmelse innebär (s. 15-18).
Syftet med sedumtak är huvudsakligen reglerat utifrån ett gestaltningsperspektiv. Taket kommer att bli
synligt, dels från högdelen men även omkringliggande sjukhusbyggnader. Det är därför av stor vikt att det
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utformas på ett tilltalande sätt. Ytterligare ett syfte är att sedumtak kan bidra till att samla upp och
fördröja dagvatten. Detta finns beskrivet i planbeskrivningen på sidan 25 och 42.
Enligt Boverkets allmänna råd bör bestämmelser om utformning tillämpas om det finns särskilda skäl att
ta hänsyn till förhållandena på platsen eller i omgivningen. Planförslaget tillåter en hög byggnad som ligger
centralt i Ängelholms tätort. Med hänsyn till stads- och landskapsbild och kulturmiljö finns det starka
särskilda skäl för att reglera byggnadens utformning så att en väsentlig arkitektonisk kvalitet säkerställs.
Denna motivering finns att läsa i planbeskrivningen på sidan 17.
Det saknas uppgift i plankartan vad det angivna nollplanet är. Det saknas därmed en faktisk
begränsning av byggnadshöjderna.
Kommentar: Nollplanet är tydligt beskrivet i planbeskrivningen. Nollplanet är +0,0 meter i höjdsystemet
RH200. RH2000 är Sveriges nationella höjdsystem vars nollpunkt definieras av Normaal Amsterdams
Peil (NAP). Detta är en punkt i Amsterdam som även används som nollpunkt i andra europeiska
länder. Något förenklat kan man säga att NAP utgår från havsnivån. Det är därför svårt att definiera
nollpunkten ute i den fysiska miljön. Som exempel ligger gångstigen utmed ån på cirka +1,5 meter över
nollplanet, medan gångvägen mellan Tullportsbron och Södra vägen ligger på en höjd om cirka +11 meter
över nollplanet.
STÄLLNINGSTAGANDE

Plankartan kompletteras/redigeras vad gäller:
 Förbud mot trädfällning på plankartan
 Höjd för kompletterande bebyggelse på plankartan
 Planbestämmelsen ”Vård” preciseras till ”Sjukhusvård” på plankartan
 Planbestämmelser om att grundläggning ska ske på pålar samt en högsta höjd för
grundläggningsnivå på källare har tillförts plankartan
Planbeskrivningen kompletteras/redigeras vad gäller:
 Förtydligande av ändrad planbestämmelse ”Sjukhusvård”
 Förtydligande gällande trädens bevarandevärden
 Komplettering av avsnittet ”buller” utifrån trafikutredning
 Förtydligande om påverkan på MKN vatten
 Avsnitten ”skred och ras”, ”erosion” och ”geotekniska förhållanden” har reviderats
utifrån ny geoteknisk utredning och hydrologiskt PM
 Genomförandedelen har uppdaterats vad gäller exploateringsavtalets innehåll
NAMNLISTA

Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts:
 Fastighetsägare till Örnen 21, 2018-01-12
 Fastighetsägare till Paletten 2, 2018-01-13
 Stenfalkenboet AB (Gräsanden 7), 2018-01-12
 Fastighetsägare till Harkranken 6, 2018-01-12
 Vita Räck AB (Örnen 1 och 26), 2017-12-18 och 2018-01-12
 Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2018-01-11
 Järneken Fastighetsförvaltning (Vakteln 3 och Örnen 6), 2018-01-08
 EngelholmsPartiet, 2018-01-11
 Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2018-01-09
Följande har under granskningen inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts:
 Fastighetsägare till Örnen 1 och 26, 2019-04-28
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Fastighetsägare till Gräsanden 7, 2019-05-06
Fastighetsägare till Lommen 7, 8 och 9, 2019-05-12
Fastighetsägare till Lommen 6, 2019-05-13
Fastighetsägare till Tordmulen 11, 2019-05-12
Fastighetsägare till Örnen 1, 26 samt 21, 2019-05-13
Delägare till fastigheten Örnen 4, 2019-05-12
Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2019-05-12
Namnlista, 2019-05-13

BESVÄRSHÄNVISNING

Följande sakägare har under samrådet/granskningen inkommit med synpunkter som ej
tillgodosetts:
 Fastighetsägare till Örnen 21
 Stenfalkenboet AB (Gräsanden 7)
 Vita Räck AB (Örnen 1 och 26)
 Föreningen Rädda Pyttebroområdet
 Järneken Fastighetsförvaltning (Vakteln 3 och Örnen 6)
 EngelholmsPartiet
 Fastighetsägare till Örnen 1
 Fastighetsägare till Örnen 26
 Fastighetsägare till Gräsanden 7
 Fastighetsägare till Lommen 6
 Fastighetsägare till Lommen 7
 Fastighetsägare till Lommen 8
 Fastighetsägare till Lommen 9
 Fastighetsägare till Tordmulen 11
 Delägare till fastigheten Örnen 4
 Naturskyddsföreningen Ängelholm
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER

Utlåtande har upprättats av planarkitekt Amelie Hillåker.
SAMHÄLLE/PLANENHETEN
Ängelholm den 4 juni 2020.
Elin Tängermyr
Verksamhetschef Arkitektur & Teknik

Amelie Hillåker
Planarkitekt

Information om behandling av personuppgifter (GDPR)
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta
specifika planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga
grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastighetsförteckning är;
fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om
du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Kommunstyrelsen, 262 80
Ängelholm.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

KS § 180

Dnr. KS 2020/245

Omfördelning inom samhällsbyggnadsnämndens
investeringsbudget 2020
Ärendebeskrivning
Enligt den senaste avvikelserapporten från Samhällsbyggnadsnämnden avseende den
skattefinansierade investeringsbudgeten uppgår prognosen för årets totala utgifter till 116,3
mnkr i
jämförelse med budget på 109,8 mnkr. Året väntas alltså sluta med en negativ avvikelse på
6,5 mnkr. Denna prognos är en kombination av ett stort underskott i projekt 91958
Klippanvägen ombyggnad, -25,0 mnkr, och en rad överskott i andra projekt.
Budget för Klippanvägen finns enligt Kommunfullmäktiges beslut i november 2019 år
2021 med 28,0 mnkr, varav nämnden önskar tidigarelägga 25 mnkr. I fem andra projekt
föreligger
definitiva överskott, medel som nämnden vill använda till andra insatser under år 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020.
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 12 juni 2020
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 5 juni 2020
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från följande: Karl-Otto Rosenqvist (MP),
Johan Wifralius (SD), Maija Rampe (M), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och
Liss Böcker (C).
Karl-Otto Rosenqvist (MP) anhåller även om lov att bifoga en protokollsanteckning vilket
medges.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att

i projekt 91958 Klippanvägen ombyggnad tidigarelägga 25,0 mnkr från 2021 års
anslag till årets budget

att

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudgetram för 2021 därmed minskas med
25, 0 mnkr från 72, 13 mnkr till 47,13 mnkr

att

i projekt 90160 Lindahagatunneln flytta sammanlagt 4,5 mnkr till följande projekt:
1,4 mnkr Arenastaden:
0,5 mnkr till 91958 Klippanvägen ombyggnad avseende effektbelysning i rondellerna;
0,3 mnkr till Komposteringsyta för hö;
0,6 mnkr till 91800 Lekplatser;
1,0 mnkr till projekt 91960 - Ombyggnad runt Villanskolan för att bygga om
fartguppen vid Cooprondellen;
0,35 mnkr till 90156 GC-bro vid Hembygdsparken;
0,35 mnkr till 90001 Ängelholmspaketet utredning, samt

att

i projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna omdisponera sammanlagt 1,0 mnkr
enligt följande:
0,2 mnkr till Utbyte av belysning längs Östra vägen, samt
0,8 mnkr återlämnas till kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning
Karl-Otto Rosenqvist (MP) lämnar in protokollsanteckning enligt följande:
”Vi yrkar bifall till omfördelning inom samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för
2020. Det finns flera bra projekt som kommer genomföras tack vare omfördelningen.
Dock kan vi inte ställa oss bakom att använda en miljon kronor för att göra om befintlig
och fungerande infrastruktur när dessa medel kan göra bättre nytta i andra projekt.
Motiveringen till att göra om cirkulationsplatsen vid COOP är att man måste kunna köra
sin bil genom rondellen i den hastighet som gäller , för närvarande 30 km/h. Vi har inte
hört talas om att någon ställer krav på att man måste kunna köra sin bil genom rondellerna
på ytterleden i 80 km/h.
Ett fordon ska framföras som fortast i den hastighet som gäller för vägsträckan men
hastigheten måste anpassas till rådande förhållanden såsom mörker, regn, dimma, väglag
och närvaro av andra trafikanter, speciellt de som är oskyddade. Nya Villanskolan håller på
att byggas i närheten vilket kommer innebära ett större flöde av oskyddade trafikanter när
den tas i bruk och då är det bara en fördel om inte bilar och lastbilar kan framföras fortare
än nödvändigt.”

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Huvuduppdrag Samhälle, planeringschef och ekonom

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24

KSAU § 150

Dnr. KS 2020/245

Omfördelning inom samhällsbyggnadsnämndens
investeringsbudget 2020
Ärendebeskrivning
Enligt den senaste avvikelserapporten från Samhällsbyggnadsnämnden avseende den
skattefinansierade investeringsbudgeten uppgår prognosen för årets totala utgifter till 116,3 mnkr
i
jämförelse med budget på 109,8 mnkr. Året väntas alltså sluta med en negativ avvikelse på
6,5 mnkr. Denna prognos är en kombination av ett stort underskott i projekt 91958
Klippanvägen ombyggnad, -25,0 mnkr, och en rad överskott i andra projekt.
Budget för Klippanvägen finns enligt Kommunfullmäktiges beslut i november 2019 år
2021 med 28,0 mnkr, varav nämnden önskar tidigarelägga 25 mnkr. I fem andra projekt
föreligger
definitiva överskott, medel som nämnden vill använda till andra insatser under år 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 12 juni 2020
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 5 juni 2020

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
att

i projekt 91958 Klippanvägen ombyggnad tidigarelägga 25,0 mnkr från 2021 års
anslag till årets budget

att

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudgetram för 2021 därmed minskas med
25, 0 mnkr från 72, 13 mnkr till 47,13 mnkr

att

i projekt 90160 Lindahagatunneln flytta sammanlagt 4,5 mnkr till följande projekt:
1,4 mnkr Arenastaden:
0,5 mnkr till 91958 Klippanvägen ombyggnad avseende effektbelysning i rondellerna;
0,3 mnkr till Komposteringsyta för hö;
0,6 mnkr till 91800 Lekplatser;
1,0 mnkr till projekt 91960 - Ombyggnad runt Villanskolan för att bygga om
fartguppen vid Cooprondellen;
0,35 mnkr till 90156 GC-bro vid Hembygdsparken;
0,35 mnkr till 90001 Ängelholmspaketet utredning, samt

att

i projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna omdisponera sammanlagt 1,0 mnkr
enligt följande:
0,2 mnkr till Utbyte av belysning längs Östra vägen, samt
0,8 mnkr återlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Huvuduppdrag Samhälle, planeringschef och ekonom

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-12

Diarienummer
KS 2020/245
Ytterligare
diarienummer
Annat diarienummer

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

Kommunstyrelsen

Omfördelning inom samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2020
Ärendebeskrivning
Enligt den senaste avvikelserapporten från Samhällsbyggnadsnämnden avseende den skattefinansierade investeringsbudgeten uppgår prognosen för årets totala utgifter till 116,3 mnkr i
jämförelse med budget på 109,8 mnkr. Året väntas alltså sluta med en negativ avvikelse på 6,5
mnkr. Denna prognos är en kombination av ett stort underskott i projekt 91958 Klippanvägen
ombyggnad, -25,0 mnkr, och en rad överskott i andra projekt.
Budget för Klippanvägen finns enligt Kommunfullmäktiges beslut i november 2019 år 2021 med
28,0 mnkr, varav nämnden önskar tidigarelägga 25 mnkr. I fem andra projekt föreligger
definitiva överskott, medel som nämnden vill använda till andra insatser under år 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 12 juni 2020
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 5 juni 2020
Utredning
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 juni 2020. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att göra vissa justeringar i innevarande års investeringsbudget.
I projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna har nämnden ett överskott på 1,0 mnkr. Nämnden har
föreslagit att 0,2 mnkr ska användas till utbyte av belysning längs Östra vägen. Resterande del på
0,8 mnkr har nämnden föreslagit ska omfördelas till Nämnden för kultur, idrott och fritids budget för att användas projekt 91969 Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP.
Samhällsbyggnadsnämnden kan föreslå att dessa medel ska lämnas tillbaka till kommunfullmäktige, men kan inte föreslå att de ska omfördelas till ett specifikt projekt i en annan nämnds budget.
I detta fall bör Nämnden för kultur, idrott och fritid fatta ett eget beslut om att äska medel för sina investeringar, och har då rätt att själva avgöra vilket projekt som nämnden vill prioritera. I avvaktan på att nämnden för kultur, idrott och fritid ska fatta ett sådant beslut så föreslår kommunledningen att 0,8 mnkr från Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget, projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna lämnas tillbaka till kommunfullmäktige.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-12

Diarienummer
KS 2020/245
Ytterligare
diarienummer
Annat diarienummer

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
att

i projekt 91958 Klippanvägen ombyggnad tidigarelägga 25,0 mnkr från 2021 års anslag till
årets budget

att

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudgetram för 2021 därmed minskas med 25, 0
mnkr från 72, 13 mnkr till 47,13 mnkr

att

i projekt 90160 Lindahagatunneln flytta sammanlagt 4,5 mnkr till följande projekt:
1,4 mnkr Arenastaden:
0,5 mnkr till 91958 Klippanvägen ombyggnad avseende effektbelysning i rondellerna;
0,3 mnkr till Komposteringsyta för hö;
0,6 mnkr till 91800 Lekplatser;
1,0 mnkr till projekt 91960 - Ombyggnad runt Villanskolan för att bygga om fartguppen vid
Cooprondellen;
0,35 mnkr till 90156 GC-bro vid Hembygdsparken;
0,35 mnkr till 90001 Ängelholmspaketet utredning, samt

att

i projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna omdisponera sammanlagt 1,0 mnkr enligt
följande:
0,2 mnkr till Utbyte av belysning längs Östra vägen, samt
0,8 mnkr återlämnas till kommunfullmäktige.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Henrik Sandén
T.f. enhetschef nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Huvuduppdrag Samhälle, planeringschef och ekonom
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-01

Enhetschef
Pernilla Fahlstedt
0431-870 00
info@engelholm.se

Diarienummer
SBN 2020/89

Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till omdisponering av investeringsanslag år 20202021
Ärendebeskrivning
Enligt den senaste avvikelserapporten från Samhällsbyggnadsnämnden avseende den skattefinansierade investeringsbudgeten uppgår prognosen för årets totala utgifter till 116,3 mnkr i jämförelse med budget på 109,8 mnkr. Året väntas alltså sluta med en negativ avvikelse på 6,5 mnkr. Denna prognos är en kombination av ett stort underskott i projekt 91958 Klippanvägen ombyggnad,
-25,0 mnkr, och en rad överskott i andra projekt.
Budget för Klippanvägen finns enligt Kommunfullmäktiges beslut i november 2019 år 2021 med
28,0 mnkr, varav nämnden önskar tidigarelägga 25 mnkr. I fem andra projekt föreligger definitiva
överskott, medel som nämnden vill användas till andra insatser i år. Här föreslås omdisponering
av dessa medel.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 3 juni 2020
Utredning
Projekt 91958 Klippanvägen ombyggnad pågår för fullt och tidplanen har ändrats i förhållande
till planeringen när budgeten sattes. Merparten av utgifterna kommer att falla ut i år i stället för
nästa år, men större delen av budget ligger 2021 (7 mnkr 2020 och 28 mnkr 2021). Önskemål
finns om att omdisponera 25 mnkr från år 2021, så att projektet inte behöver pausas.
Under året har det i dialog mellan tjänstepersoner och nämnd kommit flera förslag och önskemål
till insatser som i dagsläget saknar finansiering. Då prognosen i den senaste avvikelserapporten visar att det föreligger definitiva överskott i ett antal mindre projekt finns det nu en möjlighet att
realisera en del av förslagen. I tabell 1 nedan framgår i vilka projekt det finns disponibla medel
och till vilka andra insatser som dessa föreslås användas.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-01

Diarienummer
SBN 2020/89

Tabell 1: Förslag till omdisponering av investeringsmedel
Projektbenämning
Projekt med överskott
90160 Lindhagatunneln

Omdisponering Kommentarer
(tkr)
-4 500 Politiskt beslut att lägga ner projektet (samverkan med Trafikverket).

90180 Nedgångar, staket v klitterna
92000 Badstränder, upprustning

-2 000 Projektet gick inte att utföra i planerad omfattning och det

93928 Södra vägen
93933 Nybrovägen
Summa disponibelt överskott

-500 Utredning ska göras, men till lägre utgift än budgeterat.
-1 000 Del av exploateringsprojektet och utfördes förra året.
-8 300

Projekt som tillförs medel
91961 ÅVS ny trafikplats

Arenastaden

som gjordes blev billigare än beräknat.

-300 Arbete med ansökan för strandfodring till Mark- och miljödomstolen. Återstående utgifter 2020 understiger budget.

400 Utredning, i samverkan med Trafikverket, av trafiksituatio-

1 400

Ombyggnad belysning på Tegelbruksbron

600

Utbyte av gatubelysning längs Östra vägen mellan Kristian II:s väg
och Östergatan
Effektbelysning i rondellerna till
Klippanvägen etapp 2

600

Komposteringsyta för hö från ängarna (anläggande av blomsteräng)

300

91800 Lekplatser, anläggning och
inventarier

600

nen norr om Ängelholms tätort och väster om E6. Utredningen görs enligt Trafikverkets riktlinjer. Utredningen pågår och avslutas i år.
Avser arbete enligt avsiktsförklaring mellan Ängelholms
kommun och Arenabolaget. 300 tkr avser markundersökning och 200 tkr avser trafikutredning. Utgiften för att
iordningsställa parkeringsplatser är mycket osäker men beräknas till runt 2 mnkr i dagsläget.
Utbyte av belysningspelare till belysningsstolpar, utan att ta
bort murarna. (kostnad inklusive rivning av murarna totalt
1,2 mnkr).
Görs i samband med byte av belysning på Tegelbruksbron.
Samma typ som förslaget till Tegelbruksbron. Infarten får
ett enhetligt intryck, liknande Klippanvägen.

500 Rondellerna i Klippanvägen (etapp 2) projektet ska utsmyc-

91969 Omklädningsrum Hjärnarps
IP (Nämnden för kultur, idrott
och fritid)

1 800

Ombyggnad av fartguppen vid
cirkulationsplatsen i korsningen
Östra vägen/Landshövdingevägen (Cooprondellen)

1 000

kas. Framtaget förslag innefattar växtlighet och effektbelysning, varav det sistnämnda saknar finansiering. Till projekt
91958.
Anläggande av en egen komposteringsyta för hö från klippning av ängar, vilket innebär kortare transporter samt tillgång till egen kompost. Kopplat till eventuellt anläggande
av ängsplanteringar enligt utredningsuppdrag från KF.
Lekplatsen vid Åkerövägen är i behov av renovering, vilket
inte är planerat. Det allmänna behovet är större än nuvarande budget om kommunen ska kunna upprätthålla nuvarande utbud på lekplatserna.
Omklädningsrummen på Hjärnarps IP är uttjänta sedan
några år tillbaka. Offert på att uppföra två nya omklädningsrum ligger på 3,8 mnkr, vilket är 1,8 mnkr över befintlig budget som finns hos NKIF.
Önskemål från Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

92002 Badbrygga vid Klitterhus

400 Tillgänglighetsanpassad plattform i anslutning till bryggan

90156 GC-bro vid Hembygdsparken

350 Projektering påbörjas redan 2020; del av Ängelholmspake-

vid Klitterhus.
tet
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-01

90009 Ängelholmspaketet, utredning
Summa tillförda medel

Diarienummer
SBN 2020/89

350 Utredningar inom detaljplanen avseende Klippanvägens
förlängning är dyrare än beräknat.

8 300

I styrdokumentet Riktlinjer för ekonomistyrning, fastställt av Kommunstyrelsen 2019-11-11, står
det under punkt 3.2 Investeringsbudget följande:
”Nämnd/styrelse kan under löpande budgetår inom ramen för sin totala investeringsbudget
omdisponera medel (upp till 1 000 000 kr från varje enskilt projekt) till annat befintligt projekt.”
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

i projekt 91958 Klippanvägen ombyggnad tidigarelägga 25,0 mnkr från 2021 års anslag till
årets budget,

att

i projekt 90160 Lindahagatunneln flytta sammanlagt 4,5 mnkr till följande projekt: 1,4 mnkr
Arenastaden; 0,5 mnkr till 91958 Klippanvägen ombyggnad avseende effektbelysning i rondellerna; 0,3 mnkr till Komposteringsyta för hö; 0,6 mnkr till 91800 Lekplatser; 1,0 mnkr
till projekt 91960 - Ombyggnad runt Villanskolan för att bygga om fartguppen vid Cooprondellen; 0,35 mnkr till 90156 GC-bro vid Hembygdsparken; samt 0,35 mnkr till 90001
Ängelholmspaketet utredning, samt

att

i projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna omdisponera 1,8 mnkr till projekt 91969
Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP inom investeringsram för Nämnden för kultur,
idrott och fritid.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare för egen del
att

i projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna flytta 0,2 mnkr till Utbyte av belysning längs
Östra vägen,

att

i projekt 92000 Badstränder, upprustning flytta 0,3 mnkr till projekt 92002 Badbrygga vid
Klitterhus,

att

i projekt 93928 Södra vägen flytta 0,4 mnkr till 91961 ÅVS ny trafikplats samt 0,1 mnkr till
92002 Badbrygga vid Klitterhus, sammanlagt 0,5 mnkr,

att

i projekt 93933 Nybrovägen flytta 0,6 mnkr till Ombyggnad belysning Tegelbruksbron
samt 0,4 mnkr till Utbyte av belysning längs Östra vägen, sammanlagt 1,0 mnkr.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-01

Pernilla Fahlstedt
Chef huvuduppdrag Samhälle

Diarienummer
SBN 2020/89

Maria Birgander
Verksamhetschef Kultur och stad

Beslutet expedieras till:
SHU
NKIF
KS
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-06-09

SBN § 154

Dnr. SBN 2020/89

Förslag på omfördelning inom investeringsbudgeten 2020
p g a överskott
Ärendebeskrivning
Enligt den senaste avvikelserapporten från Samhällsbyggnadsnämnden avseende den
skattefinansierade investeringsbudgeten uppgår prognosen för årets totala utgifter till 116,3
mnkr i jämförelse med budget på 109,8 mnkr. Året väntas alltså sluta med en negativ
avvikelse på 6,5 mnkr. Denna prognos är en kombination av ett stort underskott i projekt
91958 Klippanvägen ombyggnad, -25,0 mnkr, och en rad överskott i andra projekt.
Budget för Klippanvägen finns enligt Kommunfullmäktiges beslut i november 2019 år
2021 med 28,0 mnkr, varav nämnden önskar tidigarelägga 25 mnkr. I fem andra projekt
föreligger definitiva överskott, medel som nämnden vill användas till andra insatser i år.
Här föreslås omdisponering av dessa medel.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle

2020-06-05

Yrkanden
BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut enligt tjänsteutlåtandet med
följande ändring av att-sats två och tre:
Förslag till omdisponering av medel för projekt 90009 (Ängelholmsförslaget) om 0,35 mnkr kr samt
projekt 91969 (Hjärnarps IF) om 1,8 mnkr stryks.
Magnus Jonsson (S) instämmer i yrkandet.
Ajournering
Mötet ajourneras kl. 18:45-18:50
Yrkanden forts.
Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till förslag till beslut enligt tjänsteutlåtandet men med
hänvisning till nämndens beslut i ärende SBN 2020/111 att utreda möjligheterna att få på
plats en tillfällig strandpromenad redan i år (SBN 2020-06-09 §150) ska förslaget justeras
som följer:
Tredje att-satsen:
i projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna omdisponera 0,8 mnkr till projekt
91969 Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP inom investeringsram för

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-06-09

Nämnden för kultur, idrott och fritid samt 0,2 mnkr till Utbyte av belysning längs Östra
vägen,
Fjärde att-satsen:
i projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna flytta 1 mnkr till en tillfällig strandpromenad
(SBN 2020-06-09 § 150).
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på å ena sidan BrittMarie Hanssons (S) med fleras yrkande
och å andra sidan sitt eget yrkande och finner att nämnden har beslutat i enlighet med sitt
eget, dvs. ordförandens, yrkande.
Omröstning begärs och verkställs med ja-röst för ordföranden Tomas Fjellners (M)
yrkande och nej-röst för BrittMarie Hanssons (S) yrkande:
Omröstningen utfaller med resultatet 9 ja-röster och 4 nej-röster:
Ja-röster: Hans-Åke Jönsson (C), Alexander Johnsson (SD), Alf Carlsson (M), Per Skantz
(M), Staffan Laurell (M), Bo Salomonsson (SD), Anita Rosén (L), Nicklas Oddson (KD)
och Tomas Fjellner (M).
Nej-röster: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Gert Nilsson (S) och Benny
Persson (V).
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att

i projekt 91958 Klippanvägen ombyggnad tidigarelägga 25,0 mnkr från 2021 års
anslag till årets budget,

att

i projekt 90160 Lindahagatunneln flytta sammanlagt 4,5 mnkr till följande projekt:
1,4 mnkr Arenastaden; 0,5 mnkr till 91958 Klippanvägen ombyggnad avseende
effektbelysning i rondellerna; 0,3 mnkr till Komposteringsyta för hö; 0,6 mnkr till
91800 Lekplatser; 1,0 mnkr till projekt 91960 - Ombyggnad runt Villanskolan för att
bygga om fartguppen vid Cooprondellen; 0,35 mnkr till 90156 GC-bro vid
Hembygdsparken; samt 0,35 mnkr till 90001 Ängelholmspaketet utredning, samt

att

i projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna omdisponera 0,8 mnkr till projekt
91969 Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP inom investeringsram för
Nämnden för kultur, idrott och fritid samt 0,2 mnkr till Utbyte av belysning längs
Östra vägen,

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare för egen del
att

i projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna flytta 1 mnkr till en tillfällig
strandpromenad (SBN 2020-06-09 § 150),

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-06-09

att

i projekt 92000 Badstränder, upprustning flytta 0,3 mnkr till projekt 92002
Badbrygga vid Klitterhus,

att

i projekt 93928 Södra vägen flytta 0,4 mnkr till 91961 ÅVS ny trafikplats samt 0,1
mnkr till 92002 Badbrygga vid Klitterhus, sammanlagt 0,5 mnkr,

att

i projekt 93933 Nybrovägen flytta 0,6 mnkr till Ombyggnad belysning
Tegelbruksbron samt 0,4 mnkr till Utbyte av belysning längs Östra vägen,
sammanlagt 1,0 mnkr.

Reservation
BrittMarie Hansson (S) meddelar att hon reserverar sig mot beslutet.
Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Huvuduppdrag Samhälle
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

KS § 181

Dnr. KS 2019/180

Svar på motion angående uttalande om återvändande ISterrorister
Ärendebeskrivning
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska göra ett uttalande med innebörden att
den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex återvändande IS-terrorister, är inte
välkommen till Ängelholms kommun eller kan erhålla stöd av kommunen i någon form.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020.
Tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2020
Motion från Patrik Ohlsson (SD) mfl daterad den 22 mars 2019
Yrkanden
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Bifall till arbetsutskottets förslag (avslag på motionen) från följande: Lars Nyander (S),
Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Christina Hanstål (M).
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de båda framlagda yrkandena och finner att yrkandet
om bifall till arbetsutskottets förslag bifallits (avslag på motionen). Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla yrkandet om bifall till arbetsutskottets förslag (avslag på
motionen) röstar JA;
Ledamot som vill bifalla yrkandet om bifall till motionen röstar NEJ:
Omröstningen faller ut med 11 JA-röster och 2 NEJ-röster enligt följande:
JA-röster: Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD),
Åsa Larsson (S), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Ola Carlsson (M),
Fanny Krumlinde Handreck (S), Maija Rampe (M), Christina Hanstål (M) och Robin
Holmberg (M).
NEJ-röster: Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD).

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation
Mot beslutet, till förmån för sitt eget yrkande, reserverar sig Patrik Ohlsson (SD) och
Johan Wifralius (SD):
”Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen och bestrider påståendet att
den inte skulle vara genomförbar. Vi är medvetna om att nuvarande lagstiftning inte
omedelbart medger alla delar i det motionen föreslår, men vi ser också att gällande
lagstiftning ibland, och när starka skäl finnes, behöver utmanas av den politiska
oppositionen på olika nivåer. Detta är enligt vår uppfattning ett sådant fall.
Den typ av terrorism som IS står för är enligt vår uppfattning den värsta sorts brott som
mänskligheten utsatts för sedan andra världskriget. En motion med i princip ordagrann
lydelse bifölls f.ö i september 2019 av kommunfullmäktige i Håbo. Staffanstorps kommun
har också uttalat att återvändande IS-terrorister ej är välkomna i kommunen.”
Beslutet ska expedieras till
Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24

KSAU § 139

Dnr. KS 2019/180

Svar på motion angående uttalande om återvändande ISterrorister
Ärendebeskrivning
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska göra ett uttalande med innebörden att
den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex återvändande IS-terrorister, är inte
välkommen till Ängelholms kommun eller kan erhålla stöd av kommunen i någon form.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2020
Motion från Patrik Ohlsson (SD) mfl daterad den 22 mars 2019
Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut (avslag på motionen) från: Robin Holmberg (M), Linda
Persson (KD) och Lars Nyander (S).
Bifall till motionen från Patrik Ohlsson (SD)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Reservation
”Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen och bestrider påståendet att
den inte skulle vara genomförbar. Vi är medvetna om att nuvarande lagstiftning inte
omedelbart medger alla delar i det motionen föreslår, men vi ser också att gällande
lagstiftning ibland, och när starka skäl finnes, behöver utmanas av den politiska
oppositionen på olika nivåer. Detta är enligt vår uppfattning ett sådant fall.
Den typ av terrorism som IS står för är enligt vår uppfattning den värsta sorts brott som
mänskligheten utsatts för sedan andra världskriget. En motion med i princip ordagrann
lydelse bifölls f.ö i september 2019 av kommunfullmäktige i Håbo. Staffanstorps kommun
har också uttalat att återvändande IS-terrorister ej är välkomna i kommunen.”
Beslutet ska expedieras till
Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-26

Diarienummer
KS 2019/180
Ytterligare
diarienummer
Annat diarienummer

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

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD), mfl. angående uttalande om återvändande IS-terrorister
Ärendebeskrivning
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska göra ett uttalande med innebörden att den som
deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex återvändande IS-terrorister, är inte välkommen till Ängelholms kommun eller kan erhålla stöd av kommunen i någon form.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2020
Motion från Patrik Ohlsson (SD) mfl daterad den 22 mars 2019
Utredning
Enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen har alla som har behov av bistånd rätt att få det. En kommun
har inte rätt att bortse från detta, oavsett skäl. Motionärens förslag bedöms därför inte vara möjligt att genomföra.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

1 (1)

ÄNGELHOLMs KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2019 -03- 2 2 "
Dnr~·········~~·····~~·~~·····~~······ .
Ängelholm 190322

Motion angående uttalande om återvändande 15-terrorister
och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta
Terrorism är vår tids i särklass ondaste krigsföring. Redan 2013 visade utredningar vikten av en tuffare
lagstiftning, men på grund av 2 regeringars undfallenhet står vi nu utan möjligheter att vidta tillräckliga
åtgärder för att skydda våra medborgare och ge upprättelse till offren. Landets kommuner tvingas istället
besluta om hur man ska agera om exempelvis en återvändande IS-terrorist slår sig ner i kommunen.
Den som anslutit sig till en terrororganisation, vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska samhälle,
har också vänt sig bort från vårt samhälle. Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personer genom
t.ex försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder.
l statfanstorp har kommunstyrelsens ordförande, Christian Senesson (M), på ett föredömligt sätt lagt förslag
till kommunen om ett uttalande och uppdrag till nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar
att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller
annat till återvändande IS-terrorister, eller andra som deltagit i eller stött terrorism.
Vi anser att Ängelholms kommunfullmäktige bör göra ett liknande uttalande och att våra nämnder och
styrelser också utarbetar direktiv som förhindrar att Ängelholms kommuns ekonomiska eller personella
resurser tas i anspråk.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
att uttala följande:
Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex återvändande IS-terrorister, är inte
välkommen till Ängelholms kommun.
Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot vårt fria samhälle och därmed också
förverkat sina möjligheter att fä kommunens hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av
kommunen i någon form.
Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad,
vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service.
Ängelholms kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares
trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.
att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunfullmäktiges uttalande ovan, att
utarbeta direktiv som förhindrar att Ängelholms kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk
för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött
terrorism.

För Sverigedemokraterna i Ängelholm

Patrik Ohlsson (SD)

Johan Wifralius (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

KS § 182

Dnr. KS 2017/809, FUN 2019/345

Svar på motion ang. utredning om en förskola i Össjö
Ärendebeskrivning
Per Skantz (M) m fl. har inkommit med en motion den 13 november 2017 om att
Ängelholms kommun startar en utredning för att etablera en förskola i Össjö samt att man
i utredningen även tittar på möjligheten med privat drift.
Ärendet har behandlats i Familje- och utbildningsnämnden den 27 februari 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 19 maj 2020
Protokoll, Familje- och utbildningsnämnden, 27 februari 2020 §26
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 12 februari 2020
Bilaga 1 till beslut i kommunfullmäktige 11 november 2019
Motion, 13 november 2017
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från följande: Christina Hanstål (M), Liss Böcker
(C), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och Eric Sahlvall (L).
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Beslutet ska expedieras till
Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24

KSAU § 138

Dnr. KS 2017/809, FUN 2019/345

Svar på motion ang. utredning om en förskola i Össjö
Ärendebeskrivning
Per Skantz (M) m fl. har inkommit med en motion den 13 november 2017 om att
Ängelholms kommun startar en utredning för att etablera en förskola i Össjö samt att man
i utredningen även tittar på möjligheten med privat drift.
Ärendet har behandlats i Familje- och utbildningsnämnden den 27 februari 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 19 maj 2020
Protokoll, Familje- och utbildningsnämnden, 27 februari 2020 §26
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 12 februari 2020
Bilaga 1 till beslut i kommunfullmäktige 11 november 2019
Motion, 13 november 2017
Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från: Patrik Ohlsson (SD),
Robin Holmberg (M), Linda Persson (KD) och Eric Sahlvall (L).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att bifalla motionen.
Beslutet ska expedieras till
Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Diarienummer

2020-05-19

KS 2017/809
Ytterligare
diarienummer
FUN 2019/345

Enhetschef Nämndkansliet
Mats Ulfwinger
0431-87 000
Mats.Ulfwinger@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion angående utredning om en förskola i Össjö
Ärendebeskrivning
Per Skantz (M) m fl. har inkommit med en motion den 13 november 2017 om att Ängelholms
kommun startar en utredning för att etablera en förskola i Össjö samt att man i utredningen även
tittar på möjligheten med privat drift.
Ärendet har behandlats i Familje- och utbildningsnämnden den 27 februari 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 19 maj 2020
Protokoll, Familje- och utbildningsnämnden, 27 februari 2020 §26
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 12 februari 2020
Bilaga 1 till beslut i kommunfullmäktige 11 november 2019
Motion, 13 november 2017
Utredning
Kommunfullmäktige fattade den 13 november 2019 beslut om budget för 2020 och plan för åren
2021-2022. I det beslutet fattade man också beslut om en lokalförsörjningsplan 2020-2026. Av
denna framgår att 2023 skall en ny förskola etableras i Össjö. Frågan om förskolan ska drivas av
Ängelholms kommun eller av en fristående huvudman är en öppen fråga enligt utredningen från
Lärande och familj. Om intresse finns från fristående huvudman kommer denna att prövas av Familje- och utbildningsnämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Lilian Eriksson
Kommundirektör

Henrik Sandén
T.f. enhetschef Nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Motionären
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-27
Familje- och utbildningsnämnden

FUN § 26

Dnr. FUN 2019/345 KS 2017/809

Svar på motion från Per Skantz m.fl. (M) angående utredning om
en förskola i Össjö
Ärendebeskrivning
Motion från Per Skantz m.fl. (M) inkom till Kommunfullmäktige den 27 november 2017.
Motionärerna yrkar att Ängelholms kommun startar en utredning för att etablera en förskola i Össjö samt att
man i utredning även tittar på möjligheten med privat drift.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Då motionen berör Familje- och utbildningsnämndens område bereds ärendet i denna nämnd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 12 februari 2020, FUN 2019/345
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 27 november 2017, KS 2017/809
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 11 november 2019, KS 2019/40 (Budget och uppdrag)
Beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

1 (2)
Diarienummer

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-02-12

FUN 2019/345
Annat diarienummer
KS 2017/809

Planeringschef
Jonas Trulsson
0431-468489
Jonas.Trulsson@engelholm.se

Familje- och utbildningsnämnden

Motion från Per Skantz m.fl. (M) angående utredning om en
förskola i Össjö
Ärendebeskrivning
Motion från Per Skantz m.fl. (M) inkom till Kommunfullmäktige den 27 november 2017.
Motionärerna yrkar att Ängelholms kommun startar en utredning för att etablera en förskola i Össjö samt att
man i utredning även tittar på möjligheten med privat drift.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Då motionen berör Familje- och utbildningsnämndens område bereds ärendet i denna nämnd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 12 februari 2020, FUN 2019/345
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 27 november 2017, KS 2017/809
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 11 november 2019, KS 2019/40 (Budget och uppdrag)
Utredning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11 att fastställa att nya verksamhetslokaler uppförs och tas i bruk för
åren 2020-2023 samt att fortsatt planering sker för åren 2024-2026 enligt bilaga 1.
I bilaga 1 framgår att en ny förskola skall etableras i Össjö 2023. Om förskolan skall bedrivas av
Ängelholms kommun eller av en fristående huvudman är en öppen fråga. Om intresse finns från en
fristående huvudman kommer tillståndsansökan att prövas av Familje- och utbildningsnämnden.
Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen anses besvarad.

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431–870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-02-12

2 (2)
Diarienummer
FUN 2019/345
Annat diarienummer
KS 2017/809

Lars-Ola Olsson
Chef Lärande och familj
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431–870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

Jonas Trulsson
Planeringschef

Bilaga 1 Sammanställning nya lokaler i budget 2020-2026

Beslutas
2020

2021

Förskolan

Jordgubbsfältet 4 avd
Evakuering Tegelgården

Grundskolan

Paviljonger 250 elever
Ombyggnad Strövelstorp
kök mm

Villanskolan
Össjö, tillbyggnad 3 klassrum

Skillingeskolan
3 platser
Sommarsol
6+6 platser

Saftstationen
6 platser

Gymnasieskolan

LSS boende

Idrottshallar
Vårdboende

Lindhaga Parkhus

Övrigt

Renovering
Möllebackens kök

Idrottshall i Hjärnarp

Planerade
2022

2023

2024

2025

Tegelgården 4+4 avd
Strövelstorp 4 avd
Adolfsfält 4 avd

Össjö 4 avd
Parallelltrapetsen 6 avd

Fridhem 6 avd

Barkåkra 4 avd

Fridhem fristående skola
Adolfsfält ca 400 elever
Munka Ljungby ca 400 elever

Centrala Ängelholm ca 400 elever

Utökning Errarp

Rönnegymnasiet utökning
H-byggnad

Saftstationen
6 platser
Hjärnarp
6+6 platser

Ssk boende 60-80 platser

Nyrenoverat stadsbibliotek

2026

Nytt stadshus
(beslutad)

Bilaga 2, Driftbudgetramar 2020-2022 (tkr)
Skattefinansierad verksamhet

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

-26 168

-29 374

-88 298

-156 459

Kommunstyrelsen, egen verksamhet

-29 878

-66 139

-105 054

-144 124

Lärande och familj

-52 824

-53 245

-53 245

-53 245

Kommunledning och Servicestöd

-125 680

-130 973

-130 353

-130 353

Kommunövergripande/finansiering

2 334 016

2 427 697

2 493 058

2 600 339

Summa Kommunstyrelse

2 125 634

2 177 340

2 204 406

2 272 617

Familje- och utbildningsnämnd

-1 053 812

-1 085 088

-1 080 088

-1 080 088

Nämnden för omsorg och stöd

-780 710

-797 863

-789 863

-789 863

-95 200

-98 268

-98 268

-97 818

-132 862

-133 492

-133 192

-133 192

-10 459

-11 304

-10 584

-10 584

-449

0

0

-500

-4 166

-4 613

-4 113

-4 113

21 808

17 338

0

0

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

-2 975

-7 400

0

0

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse

Samhällsbyggnadsnämnd
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Miljö- och tillståndsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Summa driftbudget/plan

Avgiftsfinansierad verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnd
Vatten och avlopp

Bilaga 3, Resultatbudget
Total verksamhet
Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

616 000
-2 969 876
-78 954

628 000
-3 078 469
-80 954

641 000
-3 200 678
-82 954

Verksamhetens nettokostnader

-2 432 830

-2 531 423

-2 642 632

1 988 514
437 522

2 045 092
461 483

2 120 359
496 276

Verksamhetens resultat

-6 794

-24 848

-25 997

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

28 734
-4 602

30 134
-5 286

31 534
-5 537

Resultat efter finansiella poster

17 338

0

0

17 338

0

0

0,7%

0,0%

0,0%

Tkr

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Extraordinära poster (netto)

ÅRETS RESULTAT
NYCKELTAL
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter
och generella statsbidrag

Bilaga 3, Resultatbudget
Skattefinansierad verksamhet
Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

522 000
-2 898 346
-58 484

532 000
-3 005 539
-60 484

542 000
-3 124 748
-62 484

Verksamhetens nettokostnader

-2 434 830

-2 534 023

-2 645 232

1 988 514
437 522

2 045 092
461 483

2 120 359
496 276

Verksamhetens resultat

-8 794

-27 448

-28 597

Finansiella intäkter, externa
Finansiella intäkter, från va-verk
Finansiella kostnader, externa

28 734
1 000
-3 602

30 134
1 300
-3 986

31 534
1 300
-4 237

Resultat efter finansiella poster

17 338

0

0

17 338

0

0

Tkr

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Extraordinära poster (netto)

ÅRETS RESULTAT

Bilaga 3, Resultatbudget
Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten- och avloppsverk
Tkr
Verksamhetens intäkter
Förutbetalda VA-avgifter/Höjd VA-taxa*
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader/resultat
Finansiella intäkter, externa
Finansiella kostnader, externa
Finansiella kostnader, interna
Resultat efter finansiella poster

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

88 764
7 400
-71 194
-20 470

89 352
8 676
-71 758
-20 470

89 972
12 000
-75 702
-20 470

4 500

5 800

5 800

0
-3 500
-1 000

0
-4 500
-1 300

0
-4 500
-1 300

0

0

0

0

0

0

Extraordinära poster (netto)

ÅRETS RESULTAT

*Ett årligt budgeterat underskott inom VA-verksamheten regleras mot den skuld
som finns till VA-abonnenterna. Om skulden regleras under planperioden förutsätts
istället en höjning av VA-taxan.

Bilaga 4, Investeringsramar 2020-2022 (tkr)
Skattefinansierad verksamhet

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Lärande och familj
Kommunledning och Servicestöd

613
24 325

350
6 700

350
9 000

350
9 000

Summa Kommunstyrelse

24 938

7 050

9 350

9 350

Familje- och utbildningsnämnd

15 150

19 750

15 200

15 200

Nämnden för omsorg och stöd

5 258

2 900

2 900

2 900

Samhällsbyggnadsnämnd

74 019

84 420

72 130

78 670

Nämnden för kultur, idrott och fritid

10 349

5 200

11 800

4 000

150

300

300

300

Summa skattefinansierad verksamhet

129 864

119 620

111 680

110 420

Avgiftsfinansierad verksamhet

Budget
2 019

Budget
2 020

Plan
2 021

Plan
2 022

100 511

86 300

75 000

75 000

230 375 205 920 186 680

185 420

Kommunstyrelse

Miljö- och tillståndsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Vatten och avlopp

Summa Ängelholms kommun

Bilaga 4 Investeringsbudget (tkr)
Kommunstyrelsen/Lärande och familj

Skattefinansierat
2022
2021
2020

Nr Projekt nr Projektnamn
1
95904 Inventarier arbetsmarknad/vux
2
95904 Inventarier försörjningsstöd
Summa:

Kommunstyrelsen/Kommunledning och Servicestöd
Nr Projekt nr
1
90900
2
90700
3
90906
4
90905
5
91200
6
Nytt

Projektnamn
Investering i egna fastigheter
Digital infrastruktur
Digitalisering övergripande inkl e-tjänster
Utveckling av system EoK
Allmän markreserv
Nytt stadshus, projektering
Summa:

Familje- och utbildningsnämnden
Nr Projekt nr
1
94103
2
94105
3
94904
4
94305
5
94500
6
94554
7
94402
8
94104
9
94104
10
94104
11
94104

Nämnden för omsorg och stöd

Skattefinansierat
2020
2021
2022
1 200
800
1 000
200
3 000
500
6 700

1 400
800
2 500
300
3 000
1 000
9 000

4 200
1 500
4 000
8 000
650
100
225
75
500
400
100
19 750

4 200
1 500
5 550
2 000
650
100
300

Nämnden för kultur, idrott och fritid
Projektnamn
Inventarier Kulturskola
Inventarier fritidsgårdsvht
Upprustning IP med skötsel
Projektering/oföruts invest
Vejby IP
Inventarier nytt Stadsbibliotek
Konstinköp
Allmänkultur, inventarier
Friidrottsanläggning färdigställande
Bokbil
Strövelstorps IP
Hjärnarps IP
Utegym/aktivitetsyta Strövelstorp
Inventarier Järnvägens Museum
Inventarier nytt stadsbibliotek
Mountainbikeslinga Kronoskogen
Meröppna bibliotek
Utlåningsautomater närbibliotek
Summa:

Miljö- och tillståndsnämnden

700
500
500
300
250
650
2 900

15 200

15 200

200
175
100
2 000

200
100
2 500

100
300
500
800
5 200

100
7 800

11 800

Summa:

150
150
300

150
150
300

Eventuell kommentar

100 Mindre flygel (utbyte) till pianoundervisningen ingår 2020.
100
1 000
400 Avser kommunens idrottsanläggningar.
200 Projektering omklädningsrum för byggnation efter 2022.
200
100
0
700
700
400
100

Läktare, belysning och måltorn.
Utbyte av befintlig bokbil.
Belysning A-plan.
Byte av belysningsstolpar i trä samt armaturer.
Nyanläggning i Örjabäcksparken.
Inköp av möbler inför återinflyttning.
Bidrag fr Jordbruksverket / Länsstyrelsen beviljat med 680 tkr.
Närbibliotek i Skälderviken och S Utmarken görs meröppna.
Utbyte av gamla automater; frigör tid.

4 000

Skattefinansierat
2020
2021
2022

Nr Projekt nr Projektnamn
1
95904 IT-investeringar
2
nytt
Stängsling jätteloka

Eventuell kommentar

700
500
500
300
250
650
2 900

Skattefinansierat
2020
2021
2022
100
100
500
400

Eventuell kommentar

4 200
1 500
5 550
2 000 Villanskolan 6 000 tkr år 2020.
650
100
300
500
400

150
100
375
400

Eventuell kommentar

1 400
800
2 500 För 2020 ska en felanmälningsapp för allmänheten prioriteras.
300
3 000
1 000
9 000

500
400

700
500
500
300
250
650
2 900

Eventuell kommentar

280
70
350

Skattefinansierat
2021
2022
2020

Projektnamn
Larmanläggningar vårdboende
Inventarier Funktionsstöd
Inventarier Hälsa
Inköp tekniska hjälpmedel
Välfärdsteknik API
Utökning Wifi
Summa:

Nr Projekt nr
1
94694
2
96182
3
96185
4
96200
5
96205
6
97010
7
97100
8
97103
9
99971
10
99972
11
99973
12
99974
13
99975
14
99976
15
97010
16
96220
17
97011
18
99979

280
70
350

Skattefinansierat
2020
2021
2022

Projektnamn
Elevdatorer
Lärardatorer
Inventarier förskola
Inventarier grundskola
Inventarier gymnasieskola
Arbetsmiljöåtg. gymnasieskola
Inventarier individ- och familj
Procapita IFO (LifeCare)
Utr. IT miljöer/accessp.
Utbyte datorer i adm.nätet
Elevjournal/akter
Summa:

Nr Projekt nr
1
95275
2
95354
3
95265
4
95205
5
95278
6
95278

280
70
350

150
150
300

Eventuell kommentar

ÄNGELHOLMS KOMMUN

Bilaga 4 Investeringsbudget (tkr) forts.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Projekt
Nr
nr
90157
90166
90180
91100
91103
91110
91111
91500
91511
91541
91542
91560
91593
91650
91669
91700
91800
91915
91926
91941
91957
91960
91970
92000
92010
92015
92016
92018
92540
92550
93502
93515
93524
93679
93710
93927
93933
93934
93935
93938
96007
98007
98008
98009
99101
99102
99114
99116
99123
99130
99935
99967
99968
99969
99980
99981
99982
99984
91559
91103
91100
91100

Projektnamn
Översyn järnvägsövergångar
Sibirientunneln
Nedgångar, staket vid klitter
Transportmedel o maskiner
Ny lokal, Intraprenad
Arbetsmiljöinvestering
Gata mindre ombyggn
Cykelpassager
Ny/ombyggnad busshållplats
Gc-tunnel, stationen
Plattformsförbindelse, stationen
Broar och konstbyggnader
Tillgänglighetsanpassning
Gatubelysning upprustning
Trafiksignaler
Parker,upprustning
Lekplatser, anläggn o inve
Bjärevägen-Lingvägen gc-väg
Stortorget
Vägvisn skyltning Ängelholm
Kristian II:s väg ombygg
Ombyggnad runt Villanskolan
Asfaltsplan
Badstränder,upprustning
Strandberedning
Översvämningsåtgärder
Upprustn offentliga toaletter
Bulleråtgärder
Storköksutrustning,utbyte
Inventarier lokalvård
Kronotorpsomr VA
Risk/sårbarhetsanalys/ber.
Vattenskyddsområde/vattend
Oföruts omläggn/akuta insa
VA, underhållsplan
Storgatan (Danielslundsg norrut)
Nybrovägen
Villandsgatan Munka VA
Haradal VA
Ahlefelds gata m fl
Småbåtshamnar
Mätinstrument
UAS Drönare
3D-införande
S1, Munka Ljungby-E6
S4-Strövelstorp-SPU20
S24, Västra munka Ljungby
ARV-Avloppsreningsverk
SPU20-Vilhelmsfält
Stora VA VPU trycksteg/reserv
Laserscanning
Rönnen 1. Allmän plats
Lindhagatunneln
Margretetorpsvägen
SPU 30 Vassvägen
Mindre VA-saneringar
S:a strövelstorp sjöcrona mfl
Svedjegatan m.fl.
Spont Östergatan
Laddstolpar, Intraprenad
Robotgräsklippare
Fossilfria transportmedel

Ängelholmspaketet
Nytt Utredningsmedel Ängelholmspaketet
90155 Utveckling av Rönneå
91450 Gång- och cykelvägar
91581 Ombyggnad Havsbadsvägen
91958 Klippanvägen ombyggnad
93930 Garvaregatan
99966 Bro över Rönne å vid Hembygdsparken
Summa:

Skattefinansierat
2020
2021
2022
250
250
250
700
1 000 15 300
3 000
0
2 000
4 420
2 750
4 000
4 000
1 000
0
200
200
200
800
0
500
0
0
1 000
800
0
1 500
0
500
4 750
0
0
2 000
2 000
2 000
2 000
100
0
100
4 560
4 000
4 000
100
0
100
1 200
1 200
1 200
1 500
1 500
1 500
0
0
0
1 000
2 500
1 500
100
0
100
500
0
0
2 600
0
0
9 500 11 000 13 230
750
750
500
1 500
500
1 200
1 000
0
500
2 100
0
2 000
500
500
500
1 000
1 000
1 000
500
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0
100
1 000
100
0
0
0
2 500
0
0
3 000
2 800
3 000
340
130
290
0
0
150
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
1 500
6 600
2 000

0
0
0
0
0
3 800

0
0
4 000
1 000
1 000

0
0

VA-verksamhet
2020
2021
2022

0
0
0
0
0
3 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
2 000
1 000
3 000
3 000
0
0
500
800
10 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
1 000
1 000
3 000
6 000
0
0
5 000
10 000
0

0
0
0
0
0
0

500
23 000
0
2 500
1 000
0
0
0
0

1 000
20 500
0
2 000
5 000
1 000
0
0
0

0
0

0
0
0
500

0
0
500
5 000

Eventuell kommentar
Kopplat till utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår.
Kopplat till utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår.
Ökad tillgänglighet till stranden; erosionsåtgärd.
Fordon till Intraprenad, bl a lastbil 2020 och kranbil 2022.
Fortsatt anpassning av ny lokal och upplag till Intraprenad.
Arbetsmiljöåtgärder inom huvuduppdraget.
Ombyggnad vändplatser, hastighetssäkring m.m.
Fortsatt utbyggnad enligt handlingsplan.
Ombyggnad hpl Vejbystrand idrottsplatsen 2020.
Del av stationsområdet.
Del av stationsområdet.
Bland annat Kungsgårdsbron.
0 Enkelt avhjälpta hinder.
0 Trästolpslinjer upprustas alt. demonteras.
0
0 Nyplanteringar, parkinventarier, samt enligt handlingsplan för parker.
0 Enligt handlingsplan för lekplatser; större reinvesteringsbehov.
0 Renovering av dag- och spillvattenledningar; norra Skälderviken.
0 Utveckling av Stortorget enligt rapport från politisk styrgrupp.
0 Skyltning och trafiksäkerhetsåtgärder.
500 Utredning av sättningar i vägen under 2019. VA-utredning 2022.
2 000 Färdigställande av gata efter skolbygget. Relining efter skolrivning.
0 En ökning till 14 mnkr/år motsvarar det årliga behovet.
0 Bedömt behov för fortsatt arbete med tillståndsansökningar samt förarbeten.
0 Enl kommunövergripande beredskapsplan.
0 Bland annat åtgärder enligt handlingsplan akut beredskap storm.
0 Projektet förskjutet 1 år p g a fördröjd upphandling och minskad budget.
0 Åtgärder enligt handlingsplan som tas fram 2019.
0 Inköp av köksmaskiner och storköksutrustning.
0 Golvvårdsmaskiner och mopptvättmaskiner.
1 000 Omläggning av VA i område i centrala Ängelholm.
1 000 Utbyte av dörrar, luckor, hus till brunnar m.m.
1 000 Översyn av vattendomar för vattentäkter, vattenskyddsområden m.m.
3 000 Mindre omläggningar.
3 000 Inre och yttre fastighetsåtgärder på VA-verken.
500 Utredning av omläggningsbehov för VA-ledningar.
0 Tillhör inte exploatering. Arbingatan-Havsbadsvägen, ombyggnad till gc-väg.
500 VA-sanering samt utbyte av överbyggnad på gatan.
10 000 VA-omläggningar i Haradalsområdet.
500 Omläggning av VA-ledningar samt utbyte av överbyggnad på gatan.

20 000
2 000
1 000
1 000
0
10 000
0
0
0

Inköp ny drönare med tillhörande utbildning.
2020 - Framtagning av 3D-stadsmodell av Strövelstorp enligt projektplan.
Omläggning/förnyelse av spillvattenledning från Munka Ljungby till väg E6.
Omläggning och förnyelse av vatten- och spillvattenledningar till/från Strövelstorp.
Förstärkning och förnyelse av vattenledningsnätet i västra Munka Ljungby.
Utbyggnad av reningsverket.
Ombyggnad av befintlig pumpstation.
Åtgärder på vattenverket i Ängelholm.
Utökade områden enligt ÖP 2035; skanning vart 3:e år.
Anpassning till Rönnen 1 enligt detaljplan. Samarbete med HSB.
Trafikverket har bedömt inv. till 20 mkr. 9,6 mkr finansieras av exploatering.

1 000 Ombyggnad och renovering av befintlig pumpstation.
7 000
5 000 Omläggning av VA-ledningar i södra Strövelstorp.
5 000 Omläggning och dimensionsförstärkning av VA-ledningar.
Till Importen, anpassning av utemiljö.

1 000

Utbyte av fordon hos Intraprenad för att påbörja arbetet med att bli fossilfria.

1 000
700
6 000
500
7 000
250
500

0
2 500
0
28 000
250
1 500

0
3 700
0
0
0
10 000

0
25 000
0
0

0
3 000
0
0

0
0
0
0

84 420

72 130

78 670

86 300

75 000

75 000

2020: Proj Ö Skansleden (Doktorsgatan), 500 tkr. Bygg gångväg Rönnen 1 o 2, 200 tkr.
Medfinans Margretetorp - Fogdarp och Pomona-Östra kvarn.
Utredning, specifikt mot Nybron.
Ombyggnad av vägen samt ny spillvattenledning, etapp 2.
Anpassning till exploateringarna Rönnen 1 och 2.
2020: förproj, 2021: projektering (1,5 mnkr), 2022: byggnation (10 mnkr).

Bilaga 5, Sammanställning exploateringsprojekt (tkr)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21

Projekt
nr
91484
91530
98821
98822
98823
98824
98827
98829
98837
98912
98918
98920
98863
98844
98846
98848
98849
98850
98853
98854

Projektnamn
Ängelholm 5:3 (Angela)
Parallelltrapetsen
Hjärnarp (tomter vid skolan)
Ängelholm 5:53, Fridhem
Munka-Ljungby 3:11, Bäckag.
Klockargården, Strövelstorp 5:6
Rönnebodavägen (Skörpinge)
Rönnen 1
Ärrarp 18:13, Ärrarps ängar
Tofta industriområde
Åkerslund södra (ind.område)
Strövelstorps industriområde
Mars. 1

Inkomster
2021
2022
23 500
3 000
2 000
3 000
15 000 15 000 15 000
4 800
6 500
6 500
325
325
325
2020

33 000
600
2 500
2 800

600
2 500
2 250

600
2 500
2 250

Stationsområdet
Pilen 10
Bussangöring
Nybrovägen
Dobelegatan
Förlängning Järnvägsgatan
Charkuterigatan
Parken vid Melins
Summa:

2020
5 000
3 000
7 700

1 300

500

2 000

4 000
4 000
2 000
6 250
2 000
53 675

27 175

52 050

2022

500
1 300

750

3 600
2 500
11 500

64 025

Utgifter
2021
10 000

12 500
6 000
10 000
4 200
46 500

Nettoinkomster
2020
2021
2022 Eventuell kommentar
0 13 500
0
3 000
0
0
-3 000
2 500
0
12 000 15 000 15 000
-2 900
5 200
5 200
325
325
325
0
0
0
32 500 -2 000
0
0
0
0
600
600
600
2 500
2 500
1 750
-3 600
2 250
2 250
300
0
0

0
0
0
-11 500
0
0 Rivning intraprenad
0 -12 500
0
-4 000
0
0
-4 000 -6 000
0
10 000 -2 000 -10 000 -10 000
-6 250
0
0
-2 000 -4 200
0
12 050

0
11 975

0
7 175

0
15 125

t?

MODERATERNA

Motion angående utredning om en förskola i Ossjö
Denna fråga stod högt på Össjöbornas önskelista när fullmäktiges beredning för
samhällsbyggnad hade medborgardialog i Össjö. Kommunen saknar en förskola i denna
del av kommunen. En förskola i Össjö skulle säkra upp elevunderlaget till skolan. Det
skulle göra det möjligt för fler barnfamiljer att bosätta sig i Össjö med omnejd. Om det
blir en kommunal förskola kan man unyttja en del av de lokaler som skolan har och till
exempel få maten från skolans kök, Om en förskola etableras i Össjö slipper de barn som
ska gå i Össjö skola att byta miljö i samband med skolstarten.

Nya modeÍatetnti Ängelholm yrkar med anledning av ovanstående:

att

Ängelholms kommun startar en utredning för att etablera en förskola i
Ossjö.

att

man i utredningen även tittar på möjligheten med privat

drift

Angelholm 2017-Il-13
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ANGELHOL[4S KC¡,{MUN
KOMMUNSTYRELSEN

Munka Ljungby 2020-08-10

2020

-os-

1

I

Orr...KS 20 ??bT7
Härmed, from v 34- 2020, avsäger jag mig samtliga Kommunala uppdrag som
jag har för Socialdemokraterna i Ängelholms Kommun.

Mina uppdrag : Ledamot i Familj och utbildningsnämnden, programordförande
i gym nasiesä rskola n, pol itikerkontakt i Toftaskola ns rektorsom råde M u n ka
Lj u ngby-, pol iti ke rkonta kt i Ströve lstorps rekto rso m råde Ströve lsto rp.
Vigselförrättare i Ängelholms Kommun
Ersättare i Kommunfullmäktige

Vänliga hälsningar
Anne Viljevik

ø

l/#;L

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 140

Dnr. KS 2020/318

Avsägelse från Lars Rask (KD)
Ärendebeskrivning
Lars Rask (KD) har inkommit med en begäran att bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Lars Rask (KD), daterad 2020-06-15
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Lars Rask från uppdraget som ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid,
samt
att lämna platsen vakant tillsvidare.
Beslut expedieras till:
Nämnden för kultur, idrott och fritid

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 138

Dnr. KS 2020/304

Entledigande samt val av ny ersättare i
Samhällsbyggnadsnämnden efter Anne Pettersson
Strömbäck (KD)
Ärendebeskrivning
Anne Petterson Strömbäck (KD) har avsagt sig sin plats som ersättare i
Samhällsbyggnadsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Anne Pettersson (KD) från platsen som ersättare i
Samhällsbyggnadsnämnden, samt
att lämna platsen vakant tillsvidare.
Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 139

Dnr. KS 2020/127

Val av ersättare i Familje- och utbildningsnämnden på
vakant plats (SD)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 att entlediga Dorthe Sjöholm (SD)
från uppdraget som ledamot i Nämnden för kultur, idrott och fritid samt att lämna platsen
vakant tillsvidare. Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 att fortsatt lämna
platsen vakant.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24februari 2020, § 44.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 april 2020, § 84.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillsvidare lämna uppdraget som ersättare (SD) i Familje- och utbildningsnämnden
vakant.
Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

t
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Hnr,srNcBoRcs

rrNcsnÄrr

SVÉRIG€S DOMSTOLAR

Datum

Dlarlenummer

24m"s6.26

zqnß7

Administrativa avdeln ingen

BESLUTANDE lagmannen Ylva Noding Jönsson
FOREDRAGANDE OCH VID PROTOKOLLET rådmannen
Therese Latsson Dozet

BESLUT
Yvonne Nlollet-B engtsson,
, entledigas från uppdraget
som nämndeman i Helsingborgs tingsrätt.

SKÁL
Yvonne lVlollet-Bengtsson har begärt att bli entlecligad från sitt uppdlag
som nämndeman i. Helsingborgs ttngsrätt from. 200609, eftersom hon
inte anser sig kunna fuligöra sitt uppdrag.

Det slçäl sonr Yvonne þIollet-llengtssou. har angett som grund för sin
begäran utgör giltigt hinder för ett fortsatt uppdrag som näm¡rdernan.
Yvonne lvlollet-Bengtsson entledigas därfor från sitt uppdrag som
nätnndem¿n vid Helsrngborgs tingsrätt.

i(opia av dctta protoholl skichas till r\ngelholms kommun sonr har att
välja närnndeman i Yvonne lVlollet-l}engtssons ställe.

L-/L
? Norþg.Jönssorr
/tt

Yþ

r

t{g^^n

Box 712, 251 07 Hels¡ngborg' Besöksadress: Kor'¡sui Perssons plats 1 .'¡þlefon: 042.-1997 00 . helsingborgs.tingsr¿tt@dorn.se

www.donlstol.se/helsingl)orgs,ringsr¿tt
Ôppettider: Månclag,fieciag 08.00- i 6.00

Ängelholms
kommun
Plats och tid:

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
2020-07-16
Iftisledningsnämnden

Samm¿nträdesrum 429 , 2020-07 -1,6, kL. 09:00-1 0:00

Robin Holmberg (lVI), ordförande

Beslutande:

Liss Böcket (C), 1:e vice ordförande
Linda Petsson (IO), tj ersättare för Lars Nyander

(S)

Ersättare:

Lats Nyander (S), 2:e vtce ordförande, deltar på distans

övriga närvarande

Johan Hedin, Räddningstjänsten Skåne Notdväst
Stefan Marthinsson, tf kommundirektör
Sofia Glantz,
coach
^*
Hannele Pürainen, kommunik¿tör
Elisabeth Alm, nämndsekreterare

Utses att

justera:

Liss Böcker

Paragrafer: 70-74

Sekreterare

Elisabeth Alm
Ordförande

Robin Holmberg
Justerare
Liss Böcket

ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkänna¡fvits genom anslag på kommunens webbplats

Organ:

I{risledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-07-1.6

Daturn för anslags

uppsättande:

2020-07-1,6

Datum för anslags

nedtagande:

2020-08-10

Förvaringsplats för

protokollet

Stadshuset i Àngelholrn

Underskrift

-i,tr-køElisabeth Alm

Just. sign.

L)tdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAM

MANTRÄoespRoroKoLL

Krisledningsnämnden

2020-07-16

s70

Va[ av j usteringspersoner
Ärendebeskrivning
Iftisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden.

Beslut
IQisledningsnämnden beslutar:

1. Titl att justeta dagens protokoll jämte ordföranden utses Liss Böcker.

Justeringspersons

Øt.l¿

sþatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAM MANTRÄOTSPROTOKOLL

Krisledningsnämnden

2020-07-16

s71

Godkännande av föredragningstistan
Beslut
Iftisledningsnämnden beslutar:

1.

Föredragningslistan godkänns

Justeringspersons

tuá4

sþatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAM MANTR¡IOEspRoroKoLL

Krisledningsnämnden

2020-07-16

R7)
,-\l

Aktuett tägesbitd
Ärendebeskrivning
Johan Hedin, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, uppdaterar nâmnden på vad som hänt
sedan förra mötet den24 juni2020.

Justedngspersons

v'il d'4

sþatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAM MANTRÄoeSpROTOKOLL

Krisledningsnämnden

2020-07-16

s73

Lägesrapport från kommunens verksamheter
Ärendebeskrivning
Stefan Marthinsson, tf kommundirektör,

uppdaterar nämnden pävad som hänt inom
kommunens verksamheter sedan föregående möte den 24 itn2020.

Justeringsperson s

R4 /,rb

sþatur

Utdragsbestyrkande

Angelholms
kommun

SAM MANTRÄoeSpnOrOKOLL

Krisledningsnämnden

2020-07-16

s74

Kommunikation
I(ommunikatöt Hannele Pürainen informerar om informationsarbetet som pågår med
anledning av Corona.

Justeringspersons signarur

fuzl'4

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun
Plats och tid

2020-06-24

I(risledningsnämnden

Sammanträdesrum 429, 2020-06-24,

l<1,.

08:00-09:00

Beslutande:

Robin Holmbetg (N{), ordförande
Linda Persson (KD), tig. ers. för Liss Böcker (C)
Lars Nyander (S), 2:evice ordförande

Ersättare:

Ä.sa

Övriga närvarande:

Jan I(lauser, säkethetschef

Latsson (S)
Eric Sahlvall (L)

Linda \X/ahlström, nämndsekr etera¡re
Lilian Eriksson, kommundirektör

@
Utses att

o

sAM MANrRÄo¡spRoToKoLL

justera:

Lars

Paragrafer: 66-69

Sekreterare

Linda W¿hlstöm
Ordförande

Æ:z<r
Robin

Justerare
Lars

N

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

Organ:

i{risledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-06-24

Datum för anslags

uppsättande:

2020-06-12

3ô

Datum föt anslags

nedtagande:

2020-07-Y/

LL

Förvaringsplats för

protokollet

Stadshuset i Angelholm

tç
[Jnderskrift

d^{\
Linda Wahlström

Just.

sþ.

Utdragsbestytkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTR¡IoEspRoToKoLL
Krisledningsnämnden
2020-06-24

s66

Va[ av justeringspersoner
Ärendebeskrivning
IGisledningsnämndens protokoll ska iusteras av en person jämte ordföranden.

Beslut
Iftisledningsnämnden

b

eslutar:

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander

Jrt

%

slgnatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄoespnoroKoLL
Krisledningsnämnden
2020-06-24

s67

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:

1,.

Föredragningslistan godkänns

J

Ø(

slgnatur

Utdragsbestytkande

Ängelholms
kommun

SAM MANTRIIoESpROTOKOLL

Krisledningsnämnden
2020-06-24

s68

Aktuett tägesbitd
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Jan I(lauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den
3 jun2020.

Jrt

ø4

efsons slgnatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAM MANTRÄoespRoToKoLL

Krisledningsnämnden
2020-06-24

s6e

Mötesfrekvens för nämnden under juti-augusti 2020
Ärendebeskrivning
Nämnden diskutetar mötesfrekvensen under sofirnâren. Bestäms att ett möte i juli och ett
möte i augusti blir lagom. Om det tntrräffat något mellan dessa möten som kräver
nämndens beslut så kommer ordföranden attkalla ;ll extra möte.

Beslut
Iftisledningsnämnden beslutar

att nämnden sammanträder den 16 juli kl. 09.00 samt den 19 augusti ki. 08.00

slgnatur

æ/

Utdragsbestytkande

Ängelholms
kommun

sAM MANrRÄoespRoToKoLL
2020-06-03
Iftisledningsnämnden

Ormgropen, 2020-06-03, kl. 1 6.30-1

Plats och tid:

7.

1

0

Robin Holmbetg (NI), ordförande

Beslutande:

Liss Böcker (C), 1:e vice ordförande
Lars Nyander (S), 2:evice ordförande
Ersättare:

Linda Persson (I(D)
Eric Sahlvall (L)

övriga närvarande:

Jan I(lauser, säkerhetschef

Linda ìTahlsuöm, nämndsekr eterare
Victor Hedén, t.f. enhetschef kommunikation
Eva Stutesson, stadsjurist
Henrik Sandén, planeringschef
Filippa I(urdve, t.f. chef Hälsa $

Utses att justera

Nyander

Paragrafer: 60-65

tJJ"t-( g

Sekreterare

Linda \X/ahlström
Ordförande

Robin
Justerare
Lars

ANSLAG / BEVIS
Protokollet är juster¿t. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ:

Iftisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-06-03

Datum för anslags

uppsättande:

2020-06-12 l¿

Datum för anslags

nedtagande:

2020-07-WCIg

Förvadngsplats för protokollet:

Stadshuset Angelholm

r-Lsbyr.---

[Jndetsktift
Linda Wahlström

Just.

sþ.

Utdragsbestyrkande

gÆì=
Ç\rp

=Þ{

Ängelholms
kommun

SAM

MANTRÄoespRoroKoLL

Krisledningsnämnden
2020-06-03

s60

Va[ av justeringspersoner
Ärendebeskrivning
Kdsledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden.

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander.

slgnatur

,æy'

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAM MANTRÄoespRoToKoLL

Krisledningsnämnden
2020-06-03

s61

Godkännande av föredragningstistan
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:

1.

Föredragningslistan godkänns

J

tu

slgnâtuf

Utdragsbestyrkande

Angelholms
kommun

SAM MANTRTIoeSpROToKoLL

Krisledningsnämnden
2020-06-03

s62

Aktuett tägesbitd
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Jan I(lauser uppdaterar nämnden pãvad som hänt sedan förra mötet den
20 mai2020.

J

&

slgnâtuf

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄoespRoToKoLL
Krisledningsnämnden
2020-06-03

s63

Lägesrapport från huvuduppdrag Hätsa
T.f. chef Hälsa Filippa I(urdve uppdaterat nämnden på vad som hänt inom Hälsas
verksamhetsområde sedan förra mötet den 20 maj 2020.

Justeringspersons slgnâtuf

Ful

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAM

MANTRÄoespnoToKoLL

Krisledningsnämnden
2020-06-03

s64

lnformationsinsats om att fötja rekommendationer från
Fotkhä tsomyndigheterna
Ärendebeskrivning
Det har kommit till nämndens kännedom âtt inte alla butiker i kommunen riktigt håller sig
till de rekommendationer om avstånd som Folkhälsomyndigheten utfitdat. Med anledning
av detta diskuterar nämnden hur butikerna bäst kan fä information om dett¿.

Beslut
Iftisledningsnämnden beslutar

att uppdra åt I{.ommunikationsenheten i samråd med Angelholms Näringsliv göra en
informationsinsats till butikerna om vikten av att fö\a FolkhäIsomyndigheternas
tekommendationer.

aft förldara paragrafen för omedelbart justerad.

J

.€4t

slgnatuf

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAM

MANTRÄoespRoroKoLL

Krisledningsnämnden
2020-06-03

s6s

Kommunikation
T.f. enhetschef för kommunikationsenheten inforrnerar nämnden om pågående
informationsarbete med anledning av Corona.

&K

Justeringyþersons slgnatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun
Plats och tid
Beslutande:

SAMMANTRÄoespRoToKoLL
2020-05-20
Iftisledningsnämnden

Sammanträdesrum 429, 2020 -05-20, kl. 08.00-09.00

Robin Holmberg (I4), ordfötande
Liss Böcket (C), 1:e vice ordförande
Lars Nyander (S), 2:evtce ordförande

Ersättare:

Linda Persson (I(D)
-Åsa Latsson (S)
Eric Sahlvall (L)

övriga närvarande:

Jan l(lauser, säkerhetschef

Linda Wahlström, nämndsekreterâre
Lilian Etiksson, kommundirektör
I(arin lùØettermark Jonsson, kommunikationschef
Eva Sturesson, stadsjurist
Filippa l(urdve, t.f. chef Hälsa $
Biörn l(lemedsson, verksamhetschef Hälsa $
Utses att justera:
Sekreterare

L4qs

,(

Nyander

Paragrafer: 54-59

J

ã;^d<

L^c"J¿..(:'5_t-

Lnda l7ahlsttöm
Ordförande

Robin
Justerare

N
ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justetat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ:

I{risledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-05-20

Datum för anslags uppsättande:

2020-05-28

Datum för anslags nedtagande:

2o2o-06-v3 lq
Stadshuset i Ångelholrn

Föwaringsplats för protokollet:

(')
^

Underskrift

txõLl

^S'-

Linda STahlström

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAM MANTRÄoeSpROTOKOLL

Krisledningsnämnden
2020-05-20

ss4

Va[ av justeringspersoner
ärendebeskrivning
Krisledningsnämndens ptotokoll ska justeras av en person jämte ordföranden.

Beslut
IGisledningsnämnden b eslutat:

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander

slgnatur

R#

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAM MANTRÄOCSPROTOKOLL

Krisledningsnämnden
2020-05-20

sss

Godkännande av föredragningstistan
Beslut
I&isledningsnämnden beslutar:

7.

Fötedragningslistân godkänns

srgnatur

øÅ

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

sAM MANTRÄoespRoroKoLL

Krisledningsnämnden
2020-05-20

ss6

Aktuett tägesbitd
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Jan l(lauset uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den

6 maj 2020.

J

ø4

slgnatur

[Jtdtagsbestyrkande

Angelholms
kommun

SAM MANTRÄoeSpROTOKOLL

Krisledningsnämnden
2020-05-20

ss7

Lägesrapport från huvuduppdrag Hätsa
T.f. chef Hälsa Filippa I{urdve och verksamhetschef Björn l(lemedsson informerar
nämnden om hut vetksamheten hanterar den uppkomna situationen med att Covid-l9smitta pättäffas på ett boende för äldre i Ängelholms kommun sam hur verksamheten i
övrþt fungerar avseende tillgång till skyddsmaterial, bemanningssituationen m.m.

J

ffi

slgnâtuf

Utdragsbestytkande

Ängelholms
kommun

sAM

MANTRÄoespRoroxol-t

Krisledningsnämnden
2020-05-20

ss8

Fortsatta åtgärder för att stärka företagens tikviditet med
anledning av Coronautbrottet
Ärendebeskrivning
I{risledningsnämnden fattade den 18 mars beslut om vissa âtg;àrder för att stärka
företagens likviditet med anlednings av Coronautbrottet. Det beslutet var tidsbegränsat till
den 18 mai 2020 vaúör ärendet tas upp för nytt ställningstagande på dagens sammanftäde.

Beslutsunderlag
Protokollsu tdrag frân I3isledningsnämnden den 1 8 mai 2020

Beslut
Iftisledningsnämnden beslutar

att ge företag som
kommunen,

så önskar anstånd med

att l>etala tedan utsända kundfakturor frân

attutfardandet av nya kundfakturor till privata företag fryses fram till och med 31 augusti
2020,

att förtydliga att delegationen till ekonomichefen i det uppkomna läget även innefattar en
generell förlängning av betalningstiden avseende kundfakturor för de företag som så
önskat,
att uppmana AB Ängelholmshem att omgående se över betaLringstiden och möjligheten
attlämna anstånd för betalningar avseende lokahörhyrningar till företag i enlighet med
Svenskt Näringslivs önskemåI,
att uppdra åt l(ommunstyrelsen/Servicestöd attkorta ner betalningstiden avseende
levetantörsfakturor för leverantörer som gör en framställan om detta,
att uppdra åt l(ommunstyrelsen/Servicestöd attltàmna information till organisationen att
tillämpa ett generöst förhålLringssätt vid inställda konferenser, föredrag, resor etc,
exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.

att samtliga beslut ovan gäller fram till den 31 augusti 2020.
att förWara paragrafen föt omedelbart justerad.
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Tjänsteutlåtande
2020-06-22
Till styrelsen för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler

Svar på revisionsrapport – Granskning av upphandling och inköp inom AB
Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler.

ÄRENDEBESKRIVNING
På revisionens uppdrag har PwC utfört en granskning av ”Bolagets rutiner upphandling och inköp.
Revisorerna har vid sammanträde 2020-04-14 beslutat anta föreliggande granskning såsom sin egen
och beslutat överlämna densamma till Kommunstyrelsen för kännedom samt till AB Ängelholmshem
och AB Ängelholmslokaler med beaktande av de synpunkter som framförs i rapporten.
Med anledning av de grava synpunkter som framförs i granskningen önskar revisorerna svar med
kommentarer och åtgärdsplan från AB Ängelholmshem och Ängelholmslokaler senast 2020-06-30.

BESLUTSUNDERLAG
Revisionsrapport Granskning av upphandling och inköp inom AB Ängelholmshem och AB
Ängelholmslokaler.

UTREDNING
PwC har på uppdrag av Ängelholms kommuns lekmannarevisorer genomfört en granskning av
upphandling och inköp inom AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler.
Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfråga:
 Hanterar AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler upphandlingar och inköp på ett
ändamålsenligt vis och med en tillräcklig intern kontroll?
PwC har delat upp granskningen i fyra områden enligt nedan:
Kontrollmål 1 - Policys och riktlinjer avseende upphandlingar och inköp finns antagna och
efterlevs.

Tjänsteutlåtande
2020-06-22
Till styrelsen för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler

Kontrollmål 2 - Bolagen har en tydlig roll- och ansvarsfördelning (mandat) avseende
upphandling och inköp.
Kontrollmål 3 - Det finns rutiner för avtalshantering samt rutiner för att säkerställa att avtal
finns för väsentliga inköpsområden som ställer en god intern kontroll exempelvis avseende
attest.
Kontrollmål 4 - Inköp och avrop från avtal sker i enlighet med lagkrav och beslutade
riktlinjer.

Utifrån genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att AB
Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler inte har en styrning och ledning av upphandling- och
inköpsverksamheten som säkerställer att upphandlingar och inköp hanteras på ett ändamålsenligt vis
och med en tillräcklig intern kontroll. Med anledning av framkomna brister ges följande
rekommendationer till styrelsen.

1. Säkerställa att det finns giltiga och heltäckande styrande dokument för upphandling och inköp.
Utan heltäckande och giltiga styrande dokument försvåras ett systematiskt förhållningssätt och
följsamhet till LOU och LUF.
2. I styrande dokumentation säkerställa en tydlig distinktion mellan beslutsrätt för att avropa från ett
upphandlat ramavtal och att genomföra en direktupphandling. En tydlig distinktion behövs för att
säkerställa att det finns en uppsikt över vilka som får genomföra direktupphandlingar samt att
regelbundet kunna följa upp genomförda direktupphandlingar.
3. Säkerställa att det finns tillräckliga resurser och en tydlig systematik för uppföljning av arbetet
med upphandling och inköp, i enlighet med lagstiftning och upprättade styrdokument.
4. Etablera system för uppföljning av köptrohet mot upphandlade ramavtal. Detta i syfte att
säkerställa att upphandling och inköpsverksamhet kan utvecklas och förbättras.

Tjänsteutlåtande
2020-06-22
Till styrelsen för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler

STYRELSENS SVAR
Styrelsen har tagit del av revisionsrapporten och kan konstatera att det finns brister i bolagen avseende
upphandling- och inköpsrutiner. Med anledning av framkomna brister rekommenderar revisonen ett
antal åtgärder. Styrelsen har för avsikt att vidta åtgärder, i enlighet med revisionens
rekommendationer, för att säkerställa att upphandlingar och inköp hanteras på ett ändamålsenligt sätt.
Nedan redovisas pågående och planerade åtgärder. Styrelsen utgår, i redovisningen, ifrån de i
utredningen fyra granskningsområdena.
Kontrollmål 1 - Policys och riktlinjer avseende upphandlingar och inköp finns antagna och efterlevs.
Synpunkt från revisonen
Styrelsen i rollen som övergripande ansvarig för verksamheten har inte säkerställt att det finns
bolagsspecifika ramar för verksamhetens arbete med upphandling och inköp. Det saknas
dokumenterade processer och arbetssätt för upphandling och inköp vilket riskerar att skapa en
sårbarhet i organisationen.
Svar:
Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun antog 2019-08-14 en ny inköps- och upphandlingspolicy.
Upphandlingspolicyn gäller för samtliga nämnder/verksamheter och kommunala bolag där kommunen
är majoritetsägare. Därav gäller policyn även för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler.
Vd i bolaget har därefter, i samråd med upphandlingsenheten i kommunen, fastställt bolagens riktlinjer
för inköp och upphandling. Riktlinjerna utgör ett kompletterande dokument till Ängelholms kommuns
inköps- och upphandlingspolicy (2019) och syftar till att förtydliga roller och ansvar samt
upphandlingsprocessens olika faser i bolaget. I de nya riktlinjerna för upphandling och inköp återfinns
även riktlinjer för direktupphandling. Styrelsen informerades 2020-02-19 § 76.
Därmed finns det nu i bolagen giltiga och styrande dokument för upphandling och inköp inom bolagen
som har förankrats i styrelsen för bolagen. Ansvaret ligger nu på bolagetsledning att tillsammans med
upphandlingsenheten på Ängelholms kommun att implementera de styrande dokumenten i
organisationen. Därefter måste även interna rutiner fastställas för att kontinuerligt kunna säkerställa att
dessa efterlevs
För att säkerställa att styrelsen har kontroll över upphandlingsprocessen skall
upphandlingsverksamheten (organisation, styrdokument, pågående och planerade upphandlingar)
följas upp årligen och presenteras för styrelsen.

Tjänsteutlåtande
2020-06-22
Till styrelsen för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler

Kontrollmål 2 - Bolagen har en tydlig roll- och ansvarsfördelning (mandat) avseende upphandling
och inköp.
Synpunkt från revisionen
Det saknas distinktion mellan beslutsrätt att avropa från ramavtal och att direktupphandla.
Svar:
Av bolagets nya riktlinjer för upphandling och inköp (2020) anges att Ängelholms kommuns
upphandlingsenhet har det övergripande ansvaret för de upphandlingar som görs i kommunen och de
kommunala bolagen över direktupphandlingsgränsen inom en avtalsperiod räknat på fyra år. Därmed
finns det nu en tydlig roll- och ansvarsfördelning av upphandlingar över direktupphandlingsgränsen.
Ett avtalsråd planeras som skall vara bolagets kontaktyta gentemot upphandlingsenheten på
kommunen. Avtalsrådet ansvarar för att verksamheterna följer inköps- och upphandlingspolicyn och
riktlinjer för inköp och upphandling samt att dessa är kommunicerade med organisationen.
Däremot framgår det inte i riktlinjerna hur ansvarsfördelningen ser ut vid avrop från ramavtal och vid
direktupphandling, vilket bolaget avser att utveckla i samråd med upphandlingsmyndigheten.
Avsaknaden av en egen inköpsorganisation i bolaget har lett till att inköpsarbetet och tillhörande
upphandlingar inte har fungerat på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt.
Bolaget kommer därför att genomföra en översyn av organisationen i syfte att kartlägga
inköpskompetens och inköpsbehov samt skapa en tydlig inköps- och upphandlingssamordning inom
bolagen. Detta för att kunna skapa en tydligare distinktion mellan beslutsrätt att avropa från ett
upphandlat ramavtal och att genomföra en direktupphandling.
En förutsättning för att kunna jobba med upphandlings- och inköpsfrågor på ett strukturerat sätt är att
det finns resurser och kompetens på plats. Nödvändiga resurser och kompetens kommer att behöva
rekryteras.
I rollen som inköps- och upphandlingsansvarig ingår att ansvar för att bolagens inköps- och
upphandlingsverksamhet samordnas, bistå med att förbereda, stödja, medverka och genomföra
direktupphandlingar samt vara en länk mellan kommunens upphandlingsenhet och ansvarig
projektledare. Vidare skall inköps- och upphandlingsansvarig följa upp och sammanställa
upphandlingsbehov.
Därtill skall inköps- och upphandlingsansvarig säkerställa att avrop utförs på rätt sätt samt även ha ett
samordnaransvar för uppföljning av ramavtal och inköp.

Tjänsteutlåtande
2020-06-22
Till styrelsen för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler

Kontrollmål 3 - Det finns rutiner för avtalshantering samt rutiner för att säkerställa att avtal finns för
väsentliga inköpsområden som ställer en god intern kontroll exempelvis avseende attest.
Synpunkt från revisionen
Det saknas ett systematiskt arbetssätt för uppföljning vilket bedöms bero på otillräckliga resurser samt
avsaknad av styrning och ledning av uppföljningsarbetet. Dessa kombinerat skapar otillräckliga
förutsättningar för en god intern kontroll och på sikt en riskexponering i verksamheterna.
Svar:
Som revisonen anger så måste det säkerställas att det finns tillräckliga resurser och en tydlig
systematik för uppföljning av arbetet med upphandling och inköp, i enlighet med lagstiftning och
upprättade styrdokument. Som det anges i svar under kontrollmål 2 så kommer bolaget att genomföra
en översyn av organisationen för att säkerställa att det finns resurser och kompetens inom
organisationen för detta arbete. Dessutom kommer upphandlings- och uppföljningsprocessen vid
direktupphandling och inköp att tydliggöras i ett styrdokument.
Via ingånget konsultavtal med Upphandlingsenheten på Ängelholms kommun säkerställer bolaget att
det finns rutiner på plats för avtalshantering samt att tillgång till kompetens som kan stötta i
avtalsuppföljningen finns tillgänglig.
Bolaget behöver säkerställa att det finns resurser och kompetens i bolaget och ett tydligt mandat och
uppdrag att följa upp och samordna upphandling- och uppföljningsprocessen vid direktupphandling.

Tjänsteutlåtande
2020-06-22
Till styrelsen för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler

Kontrollmål 4 - Inköp och avrop från avtal sker i enlighet med lagkrav och beslutade riktlinjer.
Synpunkt från revisionen
Det har funnits en acceptans kring att direktupphandla konsulter inom bolagen vilket skett utan
lagstöd. Det konstateras att direktupphandlingar årligen har överstigit direktupphandlingsgränser,
vilket är allvarligt och ett resultat av att det saknats tillräcklig upphandlingskompetens i egen regi.
Svar:
Som revisionen anger så måste det etableras system för uppföljning av köptrohet mot upphandlade
ramavtal. Detta i syfte att säkerställa att upphandling och inköpsverksamhet kan utvecklas och
förbättras.
Som det framförts tidigare så måste kompetensen avseende LOU stärkas i organisationen. Detta
säkerställs dels genom ett samarbetsavtal med upphandlingsenhet på kommunen, utbildning i LOU av
personalen samt rekrytering av inköps- och upphandlingskompetens till bolagen.
Det underlättar att skapa köptrohet mot ingångna ramavtal när avtalen upplevs som relevanta och är
konkurrenskraftiga samt att de är tydligt förankrade i organisationen. Nuvarande ramavtal är i många
fall knutna till endast en leverantör vilket sätter bolaget i en affärsmässigt knepigare situation.
För att säkerställa köptrohet i organisationen kommer uppföljning att genomföras löpande av inköpsoch upphandlingsansvarig.

Tjänsteutlåtande
2020-06-22
Till styrelsen för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler

SAMMANFATTNING OCH ÅTGÄRDSPLAN
Styrelsen har tagit del av revisionsrapporten och kan konstatera att det finns brister i bolagen avseende
upphandling- och inköpsrutiner. Med anledning av framkomna brister rekommenderar revisonen ett
antal åtgärder. Styrelsen har för avsikt att vidta åtgärder, i enlighet med revisionens
rekommendationer, för att säkerställa att upphandlingar och inköp hanteras på ett ändamålsenligt och
på ett mer affärsmässigt sätt. Nedan redovisas en åtgärdsplan för arbetet samt redovisning av
genomförda åtgärder.
Genomförda åtgärder:






Riktlinjer för inköp och upphandling är framtagen.
Konsultavtal mellan bolagen och kommunens upphandlingsenhet avseende stöd inom
upphandling.
Genomlysning av pågående upphandling av projekt ”ombyggnad Stadsbiblioteket”.
Skapat en projektstyrgrupp för projektet ”ombyggnad Stadsbiblioteket” där kommunen deltar.
Förtydligande av attestinstruktioner.




Utbildning inom LOU.
Utökat konsultavtal mellan bolagen och kommunens upphandlingsenhet.

Pågående och planerade åtgärder:




I samarbete med upphandlingsenheten på kommunen pågår upphandling av konsulter inom
olika verksamhetsområden såsom brand, skyddsrum, arkitekt, storkök mm.
I samarbete med upphandlingsenheten pågår översyn/uppdatering av befintliga ramavtal.
Planerade projekt där vi är beroende av konsulter/specialister och där det saknades ramavtal
har pausats tills avtal finns på plats. Där det varit möjligt (i enlighet med LOU) har vi i
samarbete med upphandlingsenheten påbörjat direktupphandlingar.
Implementera antagna riktlinjer för inköp och upphandling tillsammans med
upphandlingsenheten.
Översyn av bolagets organisation för att säkerställa resurser och kompetens inom LOU.





Rekrytera inköps- och upphandlingskompetens.
Utveckla de skriftliga rutinerna för avrop och direktupphandlingar.
Översyn av processen för intern kontroll.





Fortsatt utbildning inom LOU.
Benchmarking mot andra kommunala fastighetsbolag.
Utveckla affärsmässigheten inom bolagen med hjälp av tydliga och mätbara mål.






Tjänsteutlåtande
2020-06-22
Till styrelsen för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler

Förslag till beslut:
1. Styrelsen för AB Ängelholmshem samt AB Ängelholmslokaler beslutar att godkänna
verkställande direktörens förslag på svar till revisionen som sitt eget och översända detsamma
till kommunrevisionen.

Interim verkställande direktör
Mikael Bornandersson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

KS § 173

Dnr. KS 2020/227

Svar på revisionsrapport - Granskning av personal- och
kompetensförsörjning Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har
revisionsföretaget PWC granskat personal- och kompetensförsörjning i Ängelholms
kommun. Granskningen syftar till att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsens
åtgärder är ändamålsenliga, avseende personal- och kompetensförsörjning.
Utifrån genomförd granskning gör PWC den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsens åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning inte helt är
ändamålsenliga. Revisionen gör bedömningen att tre kontrollmål är delvis uppfyllda,
medan två kontrollmål är uppfyllda.
Den granskning som revisorerna genomfört har utgått från följande fem kontrollmål.
Kontrollmål 1 – Mål och strategier finns utformade för personal- och
kompetensförsörjning och efterlevs. Bedöms vara uppfyllt
Kontrollmål 2 – Ansvarsfördelningen är fastställd avseende personal- och
kompetensförsörjning. Bedöms delvis uppfyllt
Kontrollmål 3 – Erfarenhetsutbyte sker mellan nämnderna avseende personal- och
kompetensförsörjning. Bedöms delvis uppfyllt
Kontrollmål 4 – Etablerade samarbeten finns med universitet och högskolor. Bedöms delvis
uppfyllt.
Kontrollmål 5 - Aktiviteter genomförs för att utveckla kommunenes varumärke som
arbetsgivare. Bedöms uppfyllt.
Med anledning av de synpunkter som framkommit i rapporten önskar revisorerna svar
med kommentarer från kommunstyrelsen senast den 30 juni 2020. Begäran om förlängd
svarstid har beviljats till den 17 augusti 2020.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens personalutskott den 24 juni 2020.
Tjänsteutlåtande från HR-chef den 28 maj 2020
Revisionsrapport från PWC Granskning av personal- och kompetensförsörjning,
Ängelholms kommun 2020
Revisorerna i Ängelholms kommun informerar
Missiv från revisorerna
Beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreslagna åtgärder utifrån kommunrevisionens granskning,
att överlämna svar till kommunrevisionen, enligt tjänsteutlåtandet.
att justera paragrafen omedelbart.

Beslutet ska expedieras till
Kommunrevisionen
HR-chef
Chef Lärande och familj
Chef Hälsa
Chef Samhälle

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-29

HR-chef
Lena Östblom
0431-468171
Lena.ostblom@engelholm.se

Diarienummer
KS 2020/227

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport – Granskning av personal- och kompetensförsörjning,
svar till revisorerna
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har revisionsföretaget PWC
granskat personal- och kompetensförsörjning i Ängelholms kommun. Granskningen syftar till att
besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsens åtgärder är ändamålsenliga, avseende personal- och
kompetensförsörjning.
Utifrån genomförd granskning gör PWC den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsens
åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning inte helt är ändamålsenliga. Revisionen gör
bedömningen att tre kontrollmål är delvis uppfyllda, medan två kontrollmål är uppfyllda.
Den granskning som revisorerna genomfört har utgått från följande fem kontrollmål.
Kontrollmål 1 – Mål och strategier finns utformade för personal- och kompetensförsörjning och
efterlevs. Bedöms vara uppfyllt
Kontrollmål 2 – Ansvarsfördelningen är fastställd avseende personal- och kompetensförsörjning.
Bedöms delvis uppfyllt
Kontrollmål 3 – Erfarenhetsutbyte sker mellan nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning. Bedöms delvis uppfyllt
Kontrollmål 4 – Etablerade samarbeten finns med universitet och högskolor. Bedöms delvis uppfyllt.
Kontrollmål 5 - Aktiviteter genomförs för att utveckla kommunenes varumärke som arbetsgivare.
Bedöms uppfyllt.
Med anledning av de synpunkter som framkommit i rapporten önskar revisorerna svar med kommentarer från kommunstyrelsen senast den 30 juni 2020. Begäran om förlängd svarstid har beviljats
till den 17 augusti 2020.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från HR-chef den 28 maj 2020
Revisionsrapport från PWC Granskning av personal- och kompetensförsörjning, Ängelholms
kommun 2020
Revisorerna i Ängelholms kommun informerar
Missiv från revisorerna
Utredning
Utifrån genomförd granskning gör PWC den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsens åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning inte helt är ändamålsenliga. Kommunstyrelsen rekommenderas att vidta åtgärder för tre av fem kontrollmål De rekommendationer
som framkommit av revisorernas granskning utgörs av följande åtgärder för kontrollmål 2-4, som
var delvis uppfyllda:
o

Kontrollmål 2 - Ansvarsfördelning är fastställd avseende personal- och kompetensförsörjning

Bedömning: delvis uppfyllt
Det finns en tydlig formell ansvarsfördelning avseende personal- och kompetensförsörjning.
Granskningen visar dock att ansvaret inte upplevs lika tydligt bland cheferna och att det
finns behov av att se över det stöd som erbjuds.


Svar: Det finns en tydlig ansvarsfördelning angiven både i Reglementet och i en särskild
chefsinstruktion. Dessutom har kommundirektör skrivit in ett generellt uppdrag till respektive chef att ” Ta ansvar för att utveckla ditt egna och de underställda chefernas kunskaper om
kommunens styrdokument (inkl reglemente, delegationsordning, arbetsinstruktion), offentlighet och sekretess samt ärende- och beslutsprocessen”.

o Kontrollmål 3 - Erfarenhetsutbyte sker mellan nämnderna avseende personal- och
kompetensförsörjning
Bedömning: delvis uppfyllt
Det finns mötesforum för erfarenhetsutbyte mellan verksamheter i form av exempelvis ”agila chefsutvecklingsträffar” samt kommundirektörens ledarforum. Dock finns behov av att
ytterligare stärka graden av erfarenhetsutbyte mellan huvuduppdragens olika verksamheter.
Svar: Det är kommunstyrelsen som ansvarar för personal i Ängelholms kommun, varför erfarenhetsutbyte behöver ske mellan olika verksamheter och inte mellan nämnderna, när det
gäller kompetensförsörjningsfrågor. Aktuella mötesplatser/forum där erfarenhetsutbyte
kring kompetensförsörjning kan ske idag är kommunchefsgruppen, ledarforum och agila
chefsutvecklingsträffar. Under 2020 har ett nytt forum startats upp benämnt arbetsgivareforum, där HR-chef och chefer för de tre huvuduppdragen ingår. Syftet är att stärka arbetet
med gemensamma arbetsgivarefrågor, med bland annat frågeställningar kring den långsiktiga
kompetensförsörjningen. Erfarenhetsutbyte sker också via N´gager, som är en digital gemensam ”app” med fokus på ledarskapsfrågor.
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o Kontrollmål 4 - Etablerade samarbeten finns med universitet och högskolor
Bedömning: delvis uppfyllt
Det finns samarbeten på huvuduppdragsnivå där behov, kontakt och utveckling av samarbeten sker. Det finns dock inte någon övergripande strategi eller handlingsplan gällande samarbetet med lärosäten.
Svar: Det kan finnas ett stort värde i att etablera och stärka samarbeten med universitet och
högskolor inom fler områden. I dagsläget har exempelvis Lärande och familj ett etablerat
samarbete med både Malmö högskola och Halmstad högskola. Inom Hälsa finns samverkan
med lärosäten som utbildar legitimerad personal osv. Samverkan med högskolor och lärosäten kan säkert utvecklas och stärkas mer, bland annat genom en övergripande strategi och
aktivitetsplan.
Vidare föreslår PWC att kommunstyrelsen vidtar fyra åtgärder mot bakgrund av genomförd granskning, nämligen att:
o genomföra en översyn av förutsättningarna till stöd för cheferna avseende att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.
Svar: Arbetet med att ta fram en gemensam rekryteringsprocess för hela Ängelholms kommun har påbörjats. Vidare har uppstart av ett rekryteringscentrum gjorts under 2019, där
stöd ges vid rekrytering av chefer och nyckelpersoner. Det kan vara av värde att fortsätta utveckla stödet till cheferavseende att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.
o ta fram en gemensam strategi för hur kommunen ska arbeta, både övergripande och på huvuduppdragsnivå, för att utveckla samarbetet med olika lärosäten som exempelvis högskolor
och universitet.
Svar: Se svar ovan.
o utveckla arbetet avseende erfarenhetsutbyte mellan nämnderna/huvuduppdragen.
Svar: Se svar ovan.
o säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras, som ett underlag till arbetet med
att utveckla arbetsgivarvarumärket.
Svar: Under 2019 har en ny ”onboardingprocess” utvecklats. Nästa steg kommer vara att
även ta fram en genomarbetad ”offboardingprocess”, där hantering av avgångssamtal kommer ingå i någon form.
Sammanfattningsvis kan det vara av stort värde att fortsätta utveckla arbetet med kompetensförsörjning utifrån de förslag på åtgärder, som PWC lämnat. Granskningen har även tagits upp som information och dialog med fackliga företrädare i centrala samverkansgruppen CSG
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Ängelholms kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning
av kompetensförsörjning. Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsens arbete med personaloch kompetensförsörjning.
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:
•

Är kommunstyrelsens åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning ändamålsenliga?

Utifrån genomförd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsens
åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning inte helt är ändamålsenliga.
Den sammanfattande bedömningen baseras på följande bedömningar av respektive kontrollmål:
Kontrollmål 1 - Mål och strategier finns utformade för personal- och kompetensförsörjning
och efterlevs
Bedömning: uppfyllt
Det finns kommunövergripande mål och planer för personal- och kompetensförsörjning och
granskningen visar att det finns en följsamhet till dessa. Vi konstaterar att implementering av handlingsplaner för kompetensförsörjning har påbörjats.
Kontrollmål 2 - Ansvarsfördelning är fastställd avseende personal- och kompetensförsörjning
Bedömning: delvis uppfyllt
Det finns en tydlig formell ansvarsfördelning avseende personal- och kompetensförsörjning.
Granskningen visar dock att ansvaret upplevs inte lika tydligt bland cheferna och att det finns behov av att se över det stöd som erbjuds.
Kontrollmål 3 - Erfarenhetsutbyte sker mellan nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning
Bedömning: delvis uppfyllt
Det finns mötesforum för erfarenhetsutbyte mellan nämndernas verksamheter i form av exempelvis
”agila chefsutvecklingsträffar” samt kommundirektörens ledarforum. Dock finns behov av att ytterligare stärka graden av erfarenhetsutbyte mellan nämnderna -huvuduppdragen.
Kontrollmål 4 - Etablerade samarbeten finns med universitet och högskolor
Bedömning: delvis uppfyllt
Det finns samarbeten på huvuduppdragsnivå där behov, kontakt och utveckling av samarbeten
sker. Det finns dock inte någon övergripande strategi eller handlingsplan gällande samarbetet med
lärosäten.
Kontrollmål 5 - Aktiviteter genomförs för att utveckla kommunens varumärke som arbetsgivare
Bedömning: uppfyllt
Det pågår ett aktivt arbete med att utveckla arbetsgivarvarumärket inom ramen för ”employer
branding” där begreppet ”Agila Ängelholm” är en bidragande faktor. En majoritet av de chefer som
besvarat enkäten skulle rekommendera kommunen som arbetsgivare.
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Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•

Att genomföra en översyn av förutsättningarna till stöd för cheferna avseende att rekrytera,
behålla och utveckla medarbetare med utgångspunkt från de synpunkter som framkommit
i vår enkät.

•

Att en gemensam strategi tas fram för hur kommunen ska arbeta, både övergripande och
på huvuduppdragsnivå, för att utveckla samarbetet med olika lärosäten som exempelvis
högskolor och universitet.

•

Att utveckla arbetet avseende erfarenhetsutbyte mellan nämnderna/huvuduppdragen
kopplat till personal- och kompetensförsörjning.

•

Att säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag till arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärket.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Under de senaste tio åren har Sveriges kommuner i snitt rekryterat 60 000 nya medarbetare varje
år enligt uppgift från SKR. De demografiska förändringarna där bland annat gruppen äldre ökar
innebär att behoven av att rekrytera nya medarbetare kommer att öka än mer framöver. Mot denna
bakgrund blir personal- och kompetensförsörjning ett område som blir allt viktigare för kommunerna för att klara leveransen av välfärdstjänster inom b.la. skola, teknisk verksamhet samt vård- och
omsorg.
Av Ängelholms kommuns budget för år 2019 framgår bland annat följande ”Framöver står Ängelholms kommun, precis som de flesta andra kommuner, inför en utmanande demografisk
utveckling. Antalet unga och äldre medborgare blir fler samtidigt som antalet i arbetsför ålder inte
växer. Kommunen måste därför stärka sin rekryteringsprocess och göra Ängelholms kommun till
en ännu bättre och mer attraktiv arbetsgivare”.
För att möta utmaningarna krävs att kommunen är attraktiv som arbetsgivare både för att attrahera
nya medarbetare men även för att behålla de medarbetare som redan är anställda. En viktig grund
för arbetet är att det finns ett tydligt ansvar inom organisationen för personal – och kompetensförsörjningen, att det finns strategier att utgå ifrån samt mål. Strategierna ska sedan omsättas i aktiviteter som löpande följs upp.
Revisorerna i Ängelholms kommun har utifrån en risk- och väsentlighetsanalys funnit det relevant
att under år 2019 granska kommunstyrelsens arbete med personal- och kompetensförsörjning.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen avser att besvara följande revisionsfråga:
•

1.3.

Är kommunstyrelsens åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning ändamålsenliga?

Revisionskriterier

•

Medarbetarundersökningar

•

Styrdokument kopplat till personal- och kompetensförsörjning

1.4.

Kontrollmål

•

Mål och strategier finns utformade för personal- och kompetensförsörjning och efterlevs

•

Ansvarsfördelning är fastställd avseende personal- och kompetensförsörjning

•

Erfarenhetsutbyte sker mellan nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning

•

Etablerade samarbeten finns med universitet och högskolor

•

Aktiviteter genomförs för att utveckla kommunens varumärke som arbetsgivare

1.5.

Avgränsning

Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsen och avser revisionsåret 2019.
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1.6.

Metod

Granskningen har genomförts utifrån analys av kommunens dokumentation på området samt intervjuer med HR-chef, enhetschef HR-enheten, chef huvuduppdrag samhälle, chef huvuduppdrag
hälsa, chef huvuduppdrag lärande och familj samt fackliga företrädare.
I samband med granskningen har en enkät skickats ut till chefer med personalansvar i kommunen.
Enkäten skickades ut till sammanlagt 135 chefer, av dessa besvarade 109 enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 81 procent.
Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.

Inledning

I följande avsnitt redovisas de iakttagelser och bedömningar som vi har gjort kopplat till respektive
kontrollmål. I samband med granskningen har en enkät skickats ut till samtliga chefer. Utfallet av
enkäten redovisas under respektive kontrollmål. I bilaga 1 redovisas bakgrundsuppgifter för respondenterna i enkäten som exempelvis antal år som chef, antal underställda medarbetare mm.

2.2.

Mål och strategier finns utformade för personal- och kompetensförsörjning och efterlevs

Iakttagelser
De övergripande styrdokumenten för kompetensförsörjning är Arbetsgivarpolicy samt Plan för
kompetensförsörjning.
Arbetsgivarpolicyn är fastställd av kommunfullmäktige i oktober 2019 och ersätter tidigare personalpolicy från år 2011. Policyn syftar till att tydliggöra kommunens personalpolitik och omfattar alla
medarbetare. I policyn anges den övergripande målsättningen ”medskapande medarbetare”. Detta
citat uttrycker Ängelholms kommuns ambitioner som arbetsgivare dvs en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare - vilka ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges
möjlighet att utvecklas.
Av arbetsgivarpolicyn framgår att Ängelholms kommun har format en ”agil service-och utvecklingsorganisation” vilken ska bidra till att nå kommunens vision och mål. Begreppet ”Agila Ängelholm”
innebär i korthet att kommunen inte arbetar utifrån en traditionell förvaltningsstruktur. Istället organiseras kommunens verksamheter i huvudområden i syfte att möjliggöra för verksamheter att arbete med, och hjälpa varandra och undvika ”stuprör” som hindrar samarbeten mellan olika verksamheter. Vidare anges att kommunen tillämpar verksamhetsutvecklande lönesättning vilket innebär att lön bestäms utifrån en tydlig koppling mellan mål, arbetsprestation och resultat. Vidare
anges att kommunen erbjuder förmåner som finns samlade i kommunens förmånsportal.
Dokumentet Plan för kompetensförsörjning blev fastställt av kommunfullmäktige år 2017 och gäller
fram till år 2022. Planen syftar till att ge vägledning och inspiration i arbetet med att initiera och
genomföra olika kompetensförsörjningsinsatser. Planen riktar sig till samtliga verksamheter inom
kommunen och ska kompletteras med en handlingsplan. Denna handlingsplan ska innehålla aktiviteter utifrån varje huvuduppdrags förutsättningar och ska kopplas till kommunens årliga budget och
verksamhetsplanering. För att möta kommunens kompetensförsörjningsbehov utgår planen från
nio strategier som Sveriges kommuner och regioner (SKR) 1 tagit fram; Använd kompetens rätt,
Bredda rekryteringen, Förläng arbetslivet, Låt fler jobba mer, Visa på karriärmöjligheter, Skapa
engagemang, Dra nytta av tekniken, marknadsför jobben och slutligen Underlätta lönekarriär. Till
samtliga strategier finns underrubriker som beskriver vad Ängelholms kommun gör i nuläget samt
vad kommunen behöver göra framöver.
Planen anger att kompetensförsörjning i Ängelholms kommun handlar om att attrahera, utveckla,
behålla och avveckla medarbetare vilket visualiseras av bild 1 nedan. Detta är också en del av
kommunens arbete med ”Employer branding” vilket beskrivs i avsnitt 5 i denna rapport – ”Aktiviteter som genomförs för att utveckla kommunens varumärke som arbetsgivare”.
1

Tidigare Sveriges kommuner och landsting (SKL)
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Bild 1 – Kompetensförsörjning i Ängelholm

Handlingsplan för kompetensförsörjning är fastställd av kommunstyrelsen och gäller för perioden
2017- 2022. I inledningen till handlingsplanen redovisas kopplingen till fullmäktiges kommunövergripande mål avseende kompetensförsörjning. Handlingsplanen innehåller beskrivningar av nuläge
och prognos för kommunen som helhet samt nedbrutet per huvuduppdrag.
Vidare anges i planen utvecklingsområden och aktiviteter på kommungemensam- samt huvuduppdragsnivå. Aktiviteterna i handlingsplanen är framtagna utifrån workshops som letts av HR tillsammans med ledningsgrupper för huvuduppdragen, servicestöd och arbetstagarorganisationen under
hösten 2017. Aktiviteterna delas upp utifrån utvecklingsområdena; kompetensutveckling, ledarskap, attraktiv arbetsgivare, arbetsmiljö, praktik/introduktion samt rekrytering/bemanning.
Som stöd till kommunens chefer i samband med rekrytering har HR tagit fram ett antal rutiner och
vägledningar vilka återfinns på kommunens intranät. Ett exempel är Rekrytera, anställa, introducera och avsluta vilken innehåller vägledning avseende rekrytering, anställning, introduktion och
avslut av anställning.
Ett annat exempel är Kompetens och utbildning vilken vägleder cheferna i arbetet med strategisk
kompetensförsörjning. Bland annat beskrivs arbetet med kompetensanalys där kommunen använder ”kompetensrosen” (se bilaga 2) som utifrån genomförd analys visar vilken kompetens
medarbetarna har och vilken de behöver utveckla. Vidare ingår även en beskrivning av vilka utbildningar kommunen erbjuder medarbetare inom områdena ”introduktion”, ”Arbetsmiljö och samverkan” samt ”Ledarutveckling”.
Utöver ovanstående dokument har vi inom ramen för granskningen tagit del av ett antal
kommunövergripande dokument avseende det granskade området. Dessa listas i bilaga 3. Vi har
även tagit del av material från kommunens intranät avseende bland annat rutiner för rekrytering,
anställningsprocessen, introduktion, med mera.
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Efterlevnad till mål och strategier:
Arbetsgivarpolicyn (beslutad av fullmäktige 2019-10-28) anger det övergripande målet ”medskapande medarbetare” vilket även framgår i Budget 2019 och plan 2020-2021 (beslutad av fullmäktige
2018-11-19). Utifrån det övergripande målet har kompetensförsörjning identifierats som ett utvecklingsområde och ett gemensamt utvecklingsmål för alla huvuduppdrag och servicestöd har upprättats:
•

Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering

•

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

Utvecklingsmålen följs upp i kommunens års- och delårsredovisning.
Kommunen har inom ramen för kommunens Plan för kompetensförsörjning utarbetat en handlingsplan för heltid som norm. Handlingsplanen anger att processen med att införa och implementera heltid som norm inte införs på kort tid utan är ett långsiktigt arbete. Av handlingsplanen framgår fem förslag på åtgärder för det fortsatta arbetet:
•

Erbjuda heltid som norm vid nyanställningar from 2019-01-01

•

Lämna erbjudande om att höja upp befintliga deltidsanställningar till heltid, i ett succesivt
arbete med målsättning att 2021-05-31 ha erbjudit samtliga anställda heltidstjänst

•

De anställningar som inte är heltidsanställningar vid 2021-05-31 ska kartläggas med motivering till varför de inte är heltidsanställningar

•

Sätta samman en partsgemensam projektgrupp samt styrgrupp för att arbeta med heltid
som norm

•

Ta fram konkreta och tidsatta åtgärdsplaner för respektive huvuduppdrag. Åtgärdsplanerna
ska omfatta åren 2018-2021. De ska årligen följas upp och revideras. Målen i åtgärdsplanen ska vara SMARTA, d.v.s. specifika, mätbara, accepterade, rimliga, tidsatta samt ansvarstagande.

I våra intervjuer beskrivs heltid som norm vara ett pågående arbete. Både företrädare för arbetsgivaren och de fackliga företrädarna uppger att arbetet fortsatt behöver ske i nära samverkan. I
samband med detta pågår också ett arbete med att minska och på sikt få bort delade turer. Det
anges även att det i arbetet framkommit att alla anställda inte är intresserade av heltidsanställning
beroende på livssituation mm. Exempelvis beskrivs vissa, särskilt yngre medarbetare, föredra mer
flexibla anställningar exempelvis som timavlönad.
Enligt uppgift är år 2019 det första året där arbetet skett utifrån handlingsplanen för kompetensförsörjning. Detta innebär att arbetssätt och uppföljningsrutiner fortfarande är under uppbyggnad. Vid
tidpunkten för vår granskning var det inte ännu klarlagt hur handlingsplanerna ska följas upp och
sammanställas. Huvuduppdragen har upprättat aktiviteter och HR-avdelningen har haft en löpande
dialog med respektive huvuduppdrag angående dessa aktiviteter under året.
Enligt uppgift anges att huvuduppdragen valt att arbeta på lite olika sätt med sina handlingsplaner.
Huvuduppdrag samhälle har valt att integrera handlingsplanen med sin verksamhetsplan. Servicestöd har valt fokusera arbetet till ett pågående omställningsarbete för anpassning till en ny organisation som också medför behov av nya kompetenser inom områden exempelvis digitalisering och
dataskydd.
Enligt intervjuer med företrädare för HR-funktionen finns det en variation mellan huvuduppdragen
hur långt de kommit med sina aktiviteter utifrån handlingsplanen.
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Vidtagna åtgärder
För att stärka rekryteringsprocessen i kommunen har ett ”rekryteringscentrum” upprättats vilket
utgörs av en personalresurs med ansvar för rekrytering. De intervjuade cheferna upplever att detta
innebär förbättrade förutsättningar till stöd i samband med rekryteringar. Rekryteringscentrum arbetar i nuläget med rekryteringar av chefs- och specialistrekryteringar.
För att ge mer kraft i frågan om personalförsörjning men även andra HR-frågor har kommunstyrelsens personalutskott återinförts för denna mandatperioden. Utifrån intervjuer med representanter
från HR-enheten bedöms detta som positivt och personalutskottet beskrivs som en viktig arena för
att föra en dialog kring bland annat kompetensförsörjningsfrågor.
Det finns i nuläget inte någon särskild plan för kompetensutveckling utan denna fråga ingår som en
del i kompetensförsörjningsplanen. Enligt uppgift saknas adekvat stöd till cheferna för deras kompetensutveckling. Idag uppges mycket av ansvaret att ligga på respektive chef att själv hitta relevanta utbildningar - särskilt efterfrågas ett chefsutvecklingsprogram. En kartläggning av chefernas
behov av kompetensutveckling har inletts av HR-funktionen.
För att fånga upp medarbetarnas upplevda nöjdhet och öka möjligheten att behålla personal har
HR introducerat ett systemstöd för digitala pulsmätningar (ger en ögonblicksbild av arbetsmiljöklimatet). Systemet med pulsmätningar testas inom ett antal av kommunens verksamhet och går ut
på att medarbetarna regelbundet får svara på ett antal korta frågor om sina upplevelser av ett antal
områden, bland annat arbetsmiljö. Om utfallet av dessa tester blir bra kommer pulsmätningar att
införas inom samtliga verksamheter.
Kartläggning av kompetensförsörjningsbehov.
Inom ramen för upprättad handlingsplan för kompetensförsörjning har en kommunövergripande
nulägesanalys och prognos av kompetensförsörjningsbehov upprättats. Resultatet redovisas dels
på kommunövergripande nivå dels per huvuduppdrag. Utifrån kartläggningen framgår följande
kompetensförsörjningsbehov för perioden 2017-2022:
Huvuduppdrag
Hälsa

Samhälle

Lärande och familj

Servicestöd

2

Behov
Rekrytera 200 nya medarbetare
kommande 5 åren för att ersätta
pensionsavgångar och avslutade
anställningar.
Behöver även arbete med kompetensutveckling av vårdbiträden och
undersköterskor.
Rekrytera ca 200 personer kommande tio åren
Validera och certifiera kompetens för
personal inom måltids- och lokalvårdsservice.

Stort behov av rekrytering kommande
tio åren.
Möjlighet till professionsutveckling
och kollegialt lärande.
Rekryterings och kompetensutvecklingsbehov kommer finnas kommande
år inom uppdragen.

Bristyrken/särskilt behov
Rekrytering av Undersköterskor
och vårdbiträden men även sjuksköterskor.
Validera vårdbiträden till undersköterskor. Systematisk kompetensutveckling för undersköterskor
Rekrytering av ingenjörer, tekniker, hantverksarbetare2, kökspersonal och lokalvårdare.
Validera kompetens för lång erfarenhet inom måltidsservice. Certifiera personal inom lokalvård.
Rekrytering av socionomer, lärare,
förskollärare och fritidspedagoger.
Professionsutveckling för lärare
och socialsekreterare.
Ingen särskild grupp utpekas.

Exempelvis anläggningsarbetare eller parkarbetare
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Utifrån intervjuer framgår att kommunen generellt sett både har och har haft ett bra söktryck på de
tjänster som utlysts. Dock framgår att det finns vissa yrkesgrupper som är svårare att rekrytera,
exempelvis vissa ingenjörsyrken. Vidare sker en demografisk utveckling som kan innebära en brist
på kompetens när antalet barn- och unga ökar. Parallellt har kommunen pensionsavgångar som
behöver ersättningsrekryteras. Den största utmaningen beskrivs dock vara att behålla befintlig
personal.
I den enkätundersökning som har genomförts i samband med denna granskning, ställdes bland
annat frågan om hur kompetensförsörjningsläget ser ut just nu (på kort sikt) inom chefens ansvarsområde. I diagrammet nedan framgår hur cheferna besvarade frågan:
Diagram 1 – Enkätsvar ”Hur ser kompetensförsörjningsläget ut just nu (på kort sikt) inom ditt ansvarsområde?”

Av svaren framgår att en majoritet upplever att de har utmaningar eller stora utmaningar i att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. I övrigt noteras att 27 procent inte upplever större utmaningar samt att 4 procent inte upplever några utmaningar alls.
I samband med frågan lämnades även utrymme för fritextsvar. Av dessa framgår att det finns en
rad olika orsaker till upplevda utmaningar att rekrytera medarbetare. Bland annat framgår att löneläget i Ängelholm är för lågt enligt vad de sökande uppgett samt att heltid inte kan erbjudas. Vidare
anges även att det är brist på sökande, exempelvis olika former av lärare samt sommar- och timvikarier inom vård- och omsorg. Vidare framgår att det inom vissa yrkesgrupper är svårt att rekrytera
erfaren personal.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt
Vår granskning visar att kommunen har upprättat kommunövergripande mål och planer som avser
personal- och kompetensförsörjning. Arbetsgivarpolicyn är nyligen framtagen och anger det övergripande uppdraget inom bland annat kompetensutveckling. De övergripande målen avseende
kompetensförsörjning har brutits ned i kompetensförsörjningsstrategi med tillhörande handlingsplan vilka upprättats och börjat arbetas med under 2019.
Granskningen visar även att det finns en följsamhet till upprättade mål och planer. Det finns mål
upprättade för kommunens arbete med kompetensförsörjning vilka följs upp i kommunens års- och
delårsrapportering. Utifrån kommunens komptensförsörjningsstrategi har arbetet med kompetensförsörjningsplaner påbörjats och kompetensförsörjningsbehovet kartlagts. Vi konstaterar att implementeringen av arbetet med handlingsplaner för kompetensförsörjning har inletts men har ännu
inte slutförts. Vi noterar vidare att följsamheten mot handlingsplanens olika aktiviteter varierar mellan huvuduppdragen.
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2.3.

Ansvarsfördelning är fastställd avseende personal- och kompetensförsörjning

Iakttagelser
Enligt Reglemente för kommunstyrelsen ansvar kommunstyrelsen för frågor som rör förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. I detta ingår att utveckla kommunens
personal- och arbetsgivarpolitisk genom utarbetandet av riktlinjer och policys samt att ansvara för
utveckling av personaladministrationen.
Vidare anges i Reglemente för kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ansvarar för beslut om anställning av kommundirektör, chef för huvuduppdrag, chefer för servicestöd samt miljö- och byggchef och verksamhetschef inom huvuduppdragen. Av Delegationsordning kommunstyrelsen framgår att beslut om anställning av verksamhetschef inom huvuduppdrag, exklusive Miljö- och byggchef samt chef Kultur och stad, är delegerat till kommundirektör med möjlighet till vidaredelegation.
Varje chef har, enligt kommunens arbetsinstruktion för chefer, ansvar för att anställa och kompetensutveckla medarbetare inom sin verksamhet. I detta ingår bland annat att möjliggöra lärande i
vardagen, ta till vara på kompetenser samt ge medarbetare förutsättningar att utvecklas. Respektive chef ansvarar för rekrytering utifrån det chefsförordnande som tilldelats.
Kommunstyrelsen under år 2019 återinfört ett personalutskott i syfte att utöka sin möjlighet att
bevaka sitt arbetsgivaransvar. I personalutskottet bereds frågor kopplat till kommunens personalpolitik och arbetsgivarfrågor inför kommunstyrelsen. Till utskottet sker även den löpande rapporteringen av kommunens kompetensförsörjningsbehov.
Av intervjuer framgår att berörd chef ansvarar för hela rekryteringsprocessen, från kartläggning av
behovet till att utlysa tjänsten, genomföra urval, kalla till och genomföra intervjuer samt sätta lön
och upprätta anställningsavtal. Vid rekrytering av högre chefer exempelvis chefsrektyteringar, används den nya resursen i rekryteringscentrum. Vid rekrytering av enhetschefer eller medarbetare
kan rekryterare vända sig till HR-funktionen för stöd. Ett exempel på frågor som ställs är lönesättning vid anställning av sjuksköterskor. De har ofta höga löneanspråk vilket medför att rekryterande
chef kan behöva extra stöd vid lönesättning.
I enkäten ställdes frågan till cheferna om de upplever att det finns en tydlig ansvarsfördelning för
personal- och kompetensförsörjningen. I diagram 2 nedan redovisas hur svaren fördelades:
Diagram 2 – Enkätsvar ”Jag upplever att det finns en tydlig ansvarsfördelning för personal- och
kompetensförsörjningen”

Av svaren framgår att 51 procent instämmer helt eller till stor del i påståendet att det finns en tydlig
ansvarsfördelning för personal- och kompetensförsörjningen. I övrigt uppger 43 procent de till viss
del instämmer i påståendet medan 6 procent inte instämmer alls.
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Av fritextsvaren framgår sammanfattningsvis att cheferna upplever att de har ett tydligt ansvar
avseende kompetensförsörjning men att det inte är helt tydligt vilken roll HR-funktionen har i sammanhanget.
För att ta reda på om cheferna upplever att de har stöd i sitt uppdrag att rekrytera medarbetare
ställdes två frågor i enkäten. Dels om cheferna anser att de har tillgång till ett stöd som motsvarar
behovet när det gäller att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare samt dels om de upplever
att det finns en tydlig rekryteringsprocess. Av diagram 3 och 4 nedan framgår svaren:
Diagram 3 – Enkätsvar ”Jag anser att jag har tillgång till ett stöd som motsvarar mitt behov när det
gäller att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare inom mitt ansvarsområde”

Av svaren framgår att drygt 20 procent inte alls instämmer i påståendet att de har tillgång till stöd,
45 procent har svarat att de instämmer till viss del. Vidare framgår att 35 procent instämmer helt
eller till stor del i påståendet. I fritextsvaren anges att kommunens löner begränsar möjligheten att
rekrytera men ännu mer utgör lönenivåerna ett problem när det gäller att kunna behålla kompetens. Vidare framkommer att HR-funktionens roll inte är tydlig samt önskemål om mer stöd av HRkompetens. Nedan anges ett citat från fritextsvaren för frågan:
”Stödet från HR är inte tillfredsställande. Stort ansvar läggs på chefer i HR-frågor där i stället
större tillgång till HR-kompetens hade blivit mer professionellt, mindre tidsödande och mer
rättssäkert”
Utmaningarna kopplat till kompetensförsörjning, i form av att behålla personal i relation till de lönenivåer som arbetsgivaren erbjuder är en fråga som även de fackliga företrädarna tar upp. De beskriver att lönerevisionen inte alltid följer med nya lönelägen som blir aktuella för nyrekryterad personal och att det händer att personal slutar för en högre lön i en annan kommun.
Diagram 4 – Enkätsvar ”Jag upplever att det finns en tydlig rekryteringsprocess i Ängelholms
kommun”

Av svaren framgår att drygt 60 procent instämmer till viss del eller inte alls i påståendet att det
finns en tydlig rekryteringsprocess. Resterande 38 procent instämmer helt eller till stor del i påståendet. Av fritextsvaren framgår att flera chefer är osäkra kring huruvida det finns en etablerad rekryteringsprocess eller inte. Vissa chefer efterfrågar en tydligare och mer överskådlig process medan andra framhäver att de inte önskar en generell mall utan att processen ska vara lokalt anpassad.
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Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Av vår granskning framgår att det finns en tydlig formell ansvarsfördelning avseende personal- och
kompetensförsörjning. Av enkätsvaren framgår dock att ansvaret inte upplevs lika tydligt bland
cheferna. Av enkätsvaren framgår även att det finns behov av att se över förutsättningarna till stöd
för cheferna avseende att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.

2.4.

Erfarenhetsutbyte mellan nämnderna

Iakttagelser
Inom ramen för Agila Ängelholm ryms även att erfarenheter och lärdomar från arbetet ska spridas
mellan verksamheterna. Exempelvis utifrån agila arenor där olika kunskaper och kompetenser kan
samlas för att snabbt lösa ett problem.
De intervjuade cheferna beskriver att det finns ett förbättringsutrymme vad gäller erfarenhetsutbyte
mellan nämnderna/huvuduppdragen. Idag beskrivs processen för erfarenhetsutbyte som individberoende. HR-funktionen har skapat ett forum kallat ”agila chefsutvecklingsträffar” vilket är tänkt som
ett forum där chefer från olika verksamheter/huvuduppdrag möts och kan dela erfarenheter. Medverkan är frivilligt för kommunens chefer och deltagandet uppges variera. Ofta är det samma chefer som återkommer på dessa träffar.
Utöver de Agila chefsutvecklingsträffar, uppges kommunledningsgruppen vara det forum där erfarenhetsutbyte kan ske mellan huvuduppdragen. Ett annat exempel är kommundirektörens Ledarforum som är ett forum för ledarutvecklingsfrågor som arrangeras en till två gånger per år. Ledarforum vänder sig till samtliga chefer i kommunen.
I övrigt kan noteras att kommunens intranät är en av de främsta plattformarna för informationsspridning.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Granskningen visar att det finns mötesforum för erfarenhetsutbyte mellan nämndernas verksamheter i form av exempelvis ”agila chefsutvecklingsträffar” samt Ledarforum. Dock visar vår granskning att det finns behov av att ytterligare stärka graden av erfarenhetsutbyte mellan nämnderna/huvuduppdragen.

2.5.

Samarbete med universitet och högskolor

Iakttagelser
Det finns enligt intervjuer inte någon kommunövergripande handlingsplan för att utveckla och etablera samverkan med universitet och högskolor. Samverkan utvecklas istället, i olika grad, inom
respektive huvuduppdrag vilket bekräftas av huvuduppdragscheferna. I Handlingsplan för kompetensförsörjning anger Huvuduppdrag lärande och familj att en utvecklad samverkan med lärarutbildningar är en viktig faktor för framtida kompetensförsörjning. Någon övrig styrning avseende
samarbete med universitet och högskolor har inte framkommit i granskningen.
Inom Huvuduppdrag samhälle finns genom samverkansorganisationen ”Miljösamverkan i Skåne”
ett samarbete med utbildningar inom miljöområdet. Dessa samarbeten innebär att kommunen tar
emot omkring två till tre praktikanter per år vilket utgör ett kommande rekryteringsunderlag för
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verksamheten. Vidare uppges att universitet och högskolor tar kontakt för att inhämta synpunkter
och förslag avseende bla nya utbildningsprogram.
Inom huvuduppdrag Lärande och familj finns etablerade samverkansformer med främst Malmö
Universitet och Högskolan i Halmstad avseende exempelvis lärarutbildning. Representanter från
Ängelholms kommun har även varit på besök vid Högskolan i Kristianstad avseende den nya lärarutbildningen som är under utveckling.
Inom Huvuduppdrag Hälsa finns etablerad samverkan med de lärosäten i området som utbildar
legitimerad personal exempelvis sjuksköterskor. Huvuduppdraget erbjuder löpande studenter verksamhetsförlagd utbildning i sina verksamheter. I samverkan med Region Skåne pågår ett arbeta
för att etablera ett samarbete med Kristianstads högskola avseende utbildningar inom vårdyrken.
Vid intervjuer framgår att det även finns en rad mindre samarbeten med kringliggande lärosäten i
form av medverkan vid olika former av ”arbetsmässor” där studenter kan möta olika arbetsgivare.
Enligt uppgift har det under år 2019 varit fokus på att utveckla kommunens inre organisation varför
samarbetsfrågorna har fått stå tillbaka. De intervjuade instämmer i att detta är en fråga som behöver ges ökad uppmärksamhet framöver och att ett väl fungerande samarbete med högskolor och
universitet är en viktig aspekt som bidrar till att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Vår granskning visar att det finns flera olika samarbeten med universitet och högskolor på huvuduppdragsnivå. Inom huvuduppdragen identifieras behoven, kontakter tas och samarbeten med
lämpliga utbildningsaktörer utvecklas.
Av granskningen framgår att det i nuläget inte finns någon övergripande strategi eller handlingsplan för hur samarbetet med lärosäten ska utvecklas.

2.6.

Aktiviteter för att utveckla kommunens varumärke som arbetsgivare

Iakttagelser
Arbetet med arbetsgivarvarumärket (benämnt ”employer branding”) beskrivs i Plan för kompetensförsörjning. I planen anges att employer branding i Ängelholm innebär att hantera och arbeta med
varumärket utifrån ett arbetsgivarperspektiv i syfte att försöka svara på frågan ”varför ska jag jobba
hos er”.
Kommunens arbete med employer branding utgår från samarbete inom kommunen för att ta tillvara på kompetens och medborgarsamverkan med medborgarinflytande. Detta är något som
fångas upp i kommunorganisationen ”Agila Ängelholm” där ett agilt förhållningssätt ska öppna upp
för ett gott samarbete över alla gränser. För att lyckas beskrivs att arbetsgivaren behöva säkerställa gapen mellan befintlig kompetens och behovet av ny kompetens innan man avgör vilka insatser som ska ske.
I intervjuerna framträder en generell bild av att kommunen upplevs ha ett starkt arbetsgivarvarumärke. Detta beskrivs grunda sig på dels ”gamla meriter” där Ängelholm över tid upplevts som en
stabil, välskött och ordnad kommun, och dels på satsningen kring Agila Ängelholm. Vidare beskrivs
att införandet av Agila Ängelholm har bidragit till att stärka arbetsgivarvarumärket. De intervjuade
cheferna beskriver Agila Ängelholm som en av de främsta byggstenarna kring kommunens arbetsgivarvarumärke både internt till nuvarande anställda och externt till de som söker sig till kommunen.
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Av genomförd enkät framgår att det varierar mellan tillfrågade chefer huruvida man upplever att
kommunen är en attraktiv arbetsgivare för framtida medarbetare. 51 procent instämmer helt eller
till stor del på påståendet i enkäten medan 48 procent enbart instämmer till viss del eller inte alls.
Diagram 5 – Enkätsvar ”Jag anser att Ängelholms kommun är en attraktiv arbetsgivare för framtida
medarbetare”

Vid intervjuer beskrivs ”nöjda medarbetare” vara ett av de främsta bidragen till ett starkt arbetsgivarvarumärke. Nöjda medarbetare blir goda ambassadörer för kommunen vilket sprider sig via
medarbetarnas olika nätverk. För att skapa förutsättningar till nöjda medarbetare har kommunen
infört ett antal förmåner:
•

Verksamhetsutvecklande lönesättning som är individuell och belönar goda arbetsresultat.

•

Friskvårdsbidrag

•

Förmånsportal med rabatter och möjlighet att boka friskvårdsaktiviteter med mera

•

Pension med olika pensionslösningar, exempelvis minskad arbetstid för äldre medarbetare

•

Erbjuda heltid som norm

De intervjuade cheferna upplever att kommunens lönesättningsmodell med verksamhetsutvecklande lönesättning är ett bra stöd. Dock är lönesättningen en utmaning eftersom medarbetare med
långvarig anställning inte anses premieras i den nuvarande modellen. En medarbetare som varit
anställd i flera år kan ha lägre lön jämfört med en nyanställd med samma arbetsuppgift men
mindre erfarenhet på grund av löneläget vid tiden för rekryteringen. Utmaningar avseende kompetensförsörjning, särskilt för att behålla personal kopplat till kommunens lönesättningsmodell framgår även av enkätsvaren, se nedan:
I enkäten ställdes frågan om tillfrågade chefer skulle rekommendera andra att börja arbeta inom
Ängelholms kommun. I Diagram 6 nedan framgår svaren:
Diagram 6 – Enkätsvar ”Jag skulle rekommendera andra att börja arbeta inom Ängelholms kommun”

Av svaren framgår att 76 procent av de tillfrågade chefer instämmer helt eller till stor del på påståendet att de skulle rekommendera andra att börja arbeta inom kommunen. I övrigt framgår att 23
procent instämmer till viss del och 2 procent inte alls instämmer. Fritextsvaren beskriver kommunen som en bra arbetsplats men det framgår även förslag på ändringar, exempelvis att kunna erbjuda heltid som norm.
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I enkäten ställdes frågan om tillfrågade chefer upplever att åtgärder genomförs för att utveckla
arbetsgivarvarumärket Ängelholms kommun. I diagram 7 nedan redovisas hur svaren fördelades:
Diagram 7 – Enkätsvar ”Jag upplever att åtgärder genomförts för att utveckla arbetsgivarvarumärket i Ängelholms kommun”

Av svaren på påståendet framgår att 64 procent av de svarande inte instämmer alls eller till viss
del i att åtgärder vidtas för att utveckla arbetsgivarvarumärket Ängelholms kommun. Av övriga svar
framgår att 29 procent instämmer till stor del i påståendet medan 7 procent instämmer helt.
Av fritextsvaren framgår att Agila Ängelholm ses som det främsta bidraget till arbetsgivarvarumärket. Det framgår dock att det finns behov av att synas mer, bland annat genom sociala medier och
på arbetsmässor vid exempelvis universitet och högskolor samt att ansvaret flyttas till huvuduppdragen från HR-funktionen. Vi noterar att i enkätsvaren lämnas ett antal förslag till åtgärder för att
stärka arbetsgivarvarumärket.
För att ta reda på om kommunen fångar upp varför medarbetare väljer att avsluta sin anställning
har vi ställt en fråga om avslutningssamtal genomförs och dokumenteras när någon i chefens personal avslutar sin anställning eller går i pension. I diagram 8 nedan redovisas hur svaren fördelades:
Diagram 8 – Enkätsvar ”Avslutningssamtal genomförs och dokumenteras när någon i min personal
avslutar sin anställning eller går i pension”

Av svaren framgår att omkring 40 procent instämmer till viss del eller inte alls på påståendet att
avslutningssamtal genomförs och dokumenteras. 24 procent instämmer till stor del och 36 procent
instämmer helt. Av fritextsvaren framkommer att det råden en variation kring huruvida avslutningssamtal genomförs eller inte samt att dokumentation i flera fall saknas. Vi noterar att det efterfrågas
en struktur med rutin och mall för hur avslutningssamtal bör genomföras. Det framgår även olika
uppfattningar om det är närmsta chef eller HR som genomför avslutningssamtal.
Av det material vi har tagit del av kan vi konstatera att det finns rutiner, checklistor och mallar för
att stötta chef i samband med att en medarbetare ska avsluta sin anställning. Bland dessa finns
även mall för avslutningssamtal. Enligt intervjuer finns dessa tillgängliga för samtliga chefer på
kommunens intranät. Vi konstaterar att det inte finns något direktiv som tydligt avgör när ett avslutningssamtal ska ske. Dock ingår det i kommunens checklista som är en del av materialet som
nämns ovan.
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Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Vår granskning visar att det pågår ett arbete med att utveckla arbetsgivarvarumärket inom ramen
för employer branding, där begreppet ”Agila Ängelholm” är en bidragande faktor både för att behålla och attrahera nya medarbetare. Av vår enkät framgår att det finns en majoritet av svarande
som är beredda att rekommendera kommunen som arbetsgivare. Vad gäller genomförande av
avgångssamtal noterar vi att det finns behov av att genomföra åtgärder för att säkerställa att samtal förs och dokumenteras.

Revisionell bedömning
Baserat på bedömningar av granskningens kontrollmål gör vi den sammanfattande revisionella
bedömningen att kommunstyrelsens åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning inte
helt är ändamålsenliga.

3.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Mål och strategier finns utformade för
personal- och kompetensförsörjning och
efterlevs

Uppfyllt

Ansvarsfördelning är fastställd avseende
personal- och kompetensförsörjning

Delvis uppfyllt

Erfarenhetsutbyte sker mellan nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning

Delvis uppfyllt

Kommunövergripande
mål och planer för personal- och kompetensförsörjning finns och efterlevs.

Det finns en tydlig formell ansvarsfördelning
avseende personaloch kompetensförsörjning. Ansvaret upplevs
inte lika tydligt bland
cheferna.

Plattformar finns för erfarenhetsutbyte mellan
nämndernas verksamheter i form av exempelvis ”agila chefsutvecklingsträffar” samt
Ledarforum. Dock finns
behov av att ytterligare
stärka graden av erfarenhetsutbyte mellan
nämnderna huvuduppdragen.
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Etablerade samarbeten finns med universitet och högskolor

Delvis uppfyllt

Aktiviteter genomförs för att utveckla
kommunens varumärke som arbetsgivare

Uppfyllt

3.2.

Det finns samarbeten
på huvuduppdragsnivå
men det finns inte någon övergripande strategi eller handlingsplan
gällande samarbetet
med lärosäten.

Granskningen visar att
det pågår ett aktivt arbete med att utveckla
arbetsgivarvarumärket
och att en majoritet av
enkätsvaren rekommenderar kommunen
som arbetsgivare.

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•

Att genomföra en översyn av förutsättningarna till stöd för cheferna avseende att rekrytera,
behålla och utveckla medarbetare med utgångspunkt från de synpunkter som framkommit
i vår enkät.

•

Att en gemensam strategi tas fram för hur kommunen ska arbeta, både övergripande och
på huvuduppdragsnivå, för att utveckla samarbetet med olika lärosäten som exempelvis
högskolor och universitet.

•

Att utveckla arbetet avseende erfarenhetsutbyte mellan nämnderna/huvuduppdragen
kopplat till personal- och kompetensförsörjning

•

Att säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag till arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärket.
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Bilagor
4.1.

Bilaga 1 Enkätsvar – bakgrundsfakta

Diagram 9 – Enkätsvar ”jag är chef inom följande verksamhet”

Diagram 10 – Enkätsvar ”jag har följande befattning”

Diagram 11 – Enkätsvar ”Hur länge har du innehaft ditt nuvarande uppdrag som chef?”

Diagram 12 – Enkätsvar ”Hur många medarbetare har du personalansvar för?”
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4.2.

Bilaga 2 kompetensros

4.3.

Bilaga 3 granskade dokument

Dokument kompetensförsörjning
Titel

Dokumenttyp

Antagen/reviderad

Policy

2009-08-24

Kommun
fullmäktige

Handlingsplan för heltid som
norm

Handlingsplan

2018-03-26

Kommun
styrelse

Riktlinjer för introduktion av
nyanställda

Riktlinje

2011-01-25/2013-0228

KSpersonalutskott

Riktlinjer för bedömning av
anställdas bisysslor

Riktlinje

2018-05-23

Ej angivet

Rutin för hantering av medarbetare med skyddade
personuppgifter

Rutin

Ej angivet

Ej angivet

Rutin för verksamhetsutvecklande lönesättning

Rutin

2017-09-26

Kommundirektör

Introduktion av nya medarbetare i Ängelholm

Rutin

Ej angivet

Ej angivet

Checklista för introduktion av
nyanställd medarbetare

Checklista

Ej angivet

Ej angivet

Avgångschecklista

Checklista

Ej angivet

Ej angivet

Kompensrosen

Instruktion

Ej angivet

Ej angivet

Avgångssamtal

Mall

Ej angivet

Ej angivet

Pensionspolicy

Antagen/
reviderad av
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2020-03-11

Carl-Gustaf Folkeson
Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Ängelholms kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar
som framgår av projektplan från 2019-10-16. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

KS § 172

Dnr. KS 2020/228

Svar på revisionsrapport - Granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har
revisionsföretaget PWC granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet i Ängelholms
kommun. Granskningen syftar till att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen
säkerställer en ändamålsenlig arbetsmiljö.
Utifrån genomförd granskning gör PWC den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig arbetsmiljö. Revisionen gör
bedömningen att samtliga fyra kontrollmål är uppfyllda.
Den granskning som revisorerna genomfört har utgått från följande fyra kontrollmål.
Kontrollmål 1 – Policys, riktlinjer och rutiner finns för arbetsmiljöarbetet och efterlevs.
Bedöms vara uppfyllt.
Kontrollmål 2 – Medarbetarnas arbetsmiljö följs kontinuerligt upp. Bedöms vara uppfyllt
Kontrollmål 3 – Problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö har identifierats
och åtgärder vidtagits. Bedöms uppfyllt.
Kontrollmål 4 – Kommunstyrelsen fattar beslut om åtgärder avseende arbetsmiljön.
Bedöms vara uppfyllt.
Med anledning av de synpunkter som framkommit i rapporten önskar revisorerna svar
med kommentarer från kommunstyrelsen senast den 30 juni 2020. Begäran om förlängd
svarstid har beviljats till den 17 augusti 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens personalutskott den 24 juni 2020.
Tjänsteutlåtande från HR-chef den 28 maj 2020
Revisionsrapport från PWC Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, Ängelholms
kommun 2020
Revisorerna i Ängelholms kommun informerar
Missiv från revisorerna
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagna åtgärder utifrån kommunrevisionens granskning,
att överlämna svar till kommunrevisionen, enligt tjänsteutlåtandet.
att justera paragrafen omedelbart.
Beslutet ska expedieras till
Kommunrevisionen
HR-chef
Chef Lärande och familj
Chef Hälsa
Chef Samhälle

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-29

HR-chef
Lena Östblom
0431-468171
Lena.ostblom@engelholm.se

Diarienummer
KS 2020/228

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport – Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Ängelholms kommun, svar till revisorerna
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har revisionsföretaget PWC
granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet i Ängelholms kommun. Granskningen syftar till att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig arbetsmiljö.
Utifrån genomförd granskning gör PWC den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen i
allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig arbetsmiljö. Revisionen gör bedömningen att samtliga
fyra kontrollmål är uppfyllda.
Den granskning som revisorerna genomfört har utgått från följande fyra kontrollmål.
Kontrollmål 1 – Policys, riktlinjer och rutiner finns för arbetsmiljöarbetet och efterlevs. Bedöms
vara uppfyllt.
Kontrollmål 2 – Medarbetarnas arbetsmiljö följs kontinuerligt upp. Bedöms vara uppfyllt
Kontrollmål 3 – Problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö har identifierats och åtgärder
vidtagits. Bedöms uppfyllt.
Kontrollmål 4 – Kommunstyrelsen fattar beslut om åtgärder avseende arbetsmiljön. Bedöms vara
uppfyllt.
Med anledning av de synpunkter som framkommit i rapporten önskar revisorerna svar med kommentarer från kommunstyrelsen senast den 30 juni 2020. Begäran om förlängd svarstid har beviljats
till den 17 augusti 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från HR-chef den 28 maj 2020
Revisionsrapport från PWC Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, Ängelholms kommun
2020
Revisorerna i Ängelholms kommun informerar
Missiv från revisorerna
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-29

Diarienummer
KS 2020/228

Utredning
Utifrån genomförd granskning gör PWC den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen i
allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig arbetsmiljö.
Utifrån genomförd granskning vill PWC ändå lämna följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
o Säkerställa att rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kompletteras med rutiner
för planering och genomförande av skyddsronder och riskbedömning
Svar: Idag finns checklista för chefen som stöd för att undersöka medarbetarnas arbetsmiljö. Vidare finns en särskild rutin för hur riskbedömningar ska genomföras. Det kan vara av värde att se över och förtydliga informationen om hur regelbundna undersökningar
ska göras för den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön. Medarbetarundersökning, riskbedömning och skyddsrond syftar alla till att upptäcka arbetsmiljöbrister
och risker som sedan ska åtgärdas. Skyddsronden är ett sätt att undersöka framförallt den
fysiska arbetsmiljön och är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
o Säkerställa att styrande och stödjande dokument avseende arbetsmiljön organiseras på ett
sådant sätt att de blir mer lättillgängliga och översiktliga.
Svar: Arbetet med ett nytt intranät kommer att påbörjas i Ängelholms kommun under
hösten 2020, där information kommer att struktureras på ett mer lättillgängligt sätt. Det
är alltid ett värde att information görs lättillgänglig och översiktlig. Det ska vara enkelt att
göra rätt.
o Säkerställa att uppföljning genomförs av åtgärder med utgångspunkt utifrån vad som
framkommer i genomförda skyddsronder och riskbedömningar.
Svar: Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker skriftligt till berörda chefer. I uppgiftsfördelningen ingår även ansvaret för att följa upp och vidta åtgärder som rör arbetsmiljön.
Detta ska göras på varje arbetsplats tillsammans med medarbetare och skyddsombud. Ytterligare information och utbildning skulle kunna bidra till att arbetsmiljöåtgärder följs
upp på ett ännu bättre sätt.
o Säkerställa att tillbud inrapporteras i kommunens system för tillbudsrapportering (KIA).
Svar: Det finns sannolikt en variation i inrapportering av tillbud och arbetsskador mellan
olika verksamheter. Information och utbildning kan öka kunskapen om hur rapportering
av tillbud och arbetsskador ska göras, så att fler tillbud och arbetsskador rapporteras.
Sammanfattningsvis kan det vara värdefullt att fortsätta utveckla arbetsmiljöarbetet utifrån PWC:s
rekommendationer på åtgärder.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-29

Diarienummer
KS 2020/228

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreslagna åtgärder utifrån kommunrevisionens granskning,
att överlämna svar till kommunrevisionen, enligt tjänsteutlåtandet.
att förklara paragrafen omedelbart justerad

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Lena Östblom
HR-chef

Beslutet expedieras till:
HR-chef
Chef Lärande och familj
Chef Hälsa
Chef Samhälle
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun genomfört en
granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med granskningen har varit att granska
om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig arbetsmiljö.
Baserat på bedömningar av granskningens kontrollmål gör vi den sammanfattande revisionella
bedömningen att kommunstyrelsens i allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig arbetsmiljö.
Den sammanfattande bedömningen baseras på följande bedömning av respektive kontrollmål:
Kontrollmål 1 - Policys, riktlinjer och rutiner finns för arbetsmiljöarbetet och efterlevs
Bedömning: uppfyllt
Granskningen visar att det finns en tydlig struktur för arbetet med arbetsmiljö i form av arbetsgivarpolicy, arbetsmiljöpolicy, riktlinjer och rutiner. Vi konstaterar att arbetsmiljöpolicyn är föremål för
revidering vid tidpunkten för vår granskning.
Noterbart är att både företrädare för arbetsgivaren och fackliga företrädare påpekar att det finns
många styrande dokument och att det är svårt att få en överblick över dem. Vid tidpunkten för vår
granskning pågick en översyn av kommunens styrande och stödjande dokument.

Kontrollmål 2 - Medarbetarnas arbetsmiljö följs kontinuerligt upp
Bedömning: uppfyllt
Medarbetarnas arbetsmiljö följs upp under året inom ramen för kommunens rutin för systematiskt
arbetsmiljöarbete. Detta sker utifrån en arbetsmiljöenkät till kommunens skyddsombud samt chefer
samt genom årliga skyddsronder samt riskbedömning vid förändringar. Vidare följs arbetsmiljön
upp inom ramen för uppföljning av sjukfrånvaro och tillbudsrapportering i systemet KIA samt på
individnivå via medarbetarsamtal.
Vi noterar att i rutinbeskrivningen för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet saknas rutiner för skyddsronder och riskbedömningar. Dessa finns i gengäld på kommunens intranät.
Kontrollmål 3 - Problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö har identifierats och
åtgärder vidtagits
Bedömning: uppfyllt
Vår granskning visar att problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö identifieras via
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete dvs genom skyddsronder, medarbetarenkäter med
mera. Vi anser att det arbetssätt som tillämpas i kommunen med att löpande följa sjukskrivningstalen skapar förutsättningar för att snabbt kunna agera vid behov och vidta lämpliga åtgärder.
Gällande åtgärder kopplat till medarbetarnas arbetsmiljö utgör processen kring stadshuset ett exempel på åtgärd. Vi noterar dock att det finns brister avseende uppföljningen av genomförda åtgärder utifrån vad som framkommit i denna granskning.
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Kontrollmål 4 - Kommunstyrelsen fattar beslut om åtgärder avseende arbetsmiljön
Bedömning: uppfyllt
Av vår genomgång av kommunstyrelsens beslut har vi tagit del av ärendet gällande arbetsmiljön i
nuvarande stadshus som resulterat i ett beslut om uppförande av ett nytt stadshus. Granskningen
visar även att kommunstyrelsen erhållit löpande information om arbetsmiljösituationen i stadshuset. Vi noterar att kommunstyrelsen tagit del av en arbetsmiljöutbildning vilket vi anser bidrar till
en ökad insikt och förståelse för vikten av en god arbetsmiljö.
Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
-

Säkerställa att rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kompletteras med rutiner
för planering och genomförande av skyddsronder och riskbedömning.

-

Säkerställa att styrande och stödjande dokument avseende arbetsmiljön organiseras på ett
sådant sätt så att de blir mer lättillgängliga och översiktliga.

-

Säkerställa att uppföljning genomförs av åtgärder med utgångspunkt utifrån vad som framkommer i genomförda skyddsronder och riskbedömningar.

-

Säkerställa att tillbud inrapporteras i kommunens system för tillbudsrapportering (KIA).
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och
omfattar den fysiska arbetsmiljön såväl som psykologiska och sociala förhållandena i arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbete består av olika delar som hänger samman
och där varje del behövs för att arbetet ska fungera på ett önskvärt sätt.
Arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter där
de centrala aktiviteterna är undersökning av verksamheten, bedömning av de
risker som synliggjorts vid undersökningen, åtgärder för att minska riskerna och
kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.
De förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har utifrån en väsentlighets- och riskanalys valt att granska kommunens arbetsmiljöarbete.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Säkerställer kommunstyrelsen en ändamålsenlig arbetsmiljö?

1.3.

Revisionskriterier

•

Styrdokument inom arbetsmiljöområdet

•

Medarbetarundersökningar

•

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

1.4.

Kontrollmål

•

Policys, riktlinjer och rutiner finns för arbetsmiljöarbetet och efterlevs

•

Medarbetarnas arbetsmiljö följs kontinuerligt upp

•

Problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö har identifierats och åtgärder vidtagits

•

Kommunstyrelsen fattar beslut om åtgärder avseende arbetsmiljön.

1.5.

Avgränsning

Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsen och avser revisionsåret 2019.

1.6.

Metod

Granskningen utförs genom dokumentanalys av styrande dokument inom arbetsmiljöområdet.
Intervjuer har genomförts med HR-chef, respektive chef för huvuduppdrag samhälle, hälsa samt
lärande och familj samt med fackliga företrädare.
Granskningen har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.

Policys, riktlinjer och rutiner

Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) framgår bland annat
att det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att
ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Vidare
ska det finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras.
I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete ansvarar arbetsgivaren för att tillse att den som tilldelats arbetsmiljöuppgifter har de befogenheter, resurser och den
kompetens som behövs för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
Iakttagelser
Ängelholms kommun har som mål att vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens
medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. Vision och värdegrund för Ängelholms kommun är ”Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft”.
För att nå kommunens vision och mål har Ängelholms kommun format en agil service- och
utvecklingsorganisation som sätter medborgaren i fokus.
Enligt Reglemente för kommunstyrelsen ansvar kommunstyrelsen för att nödvändiga konkreta mål
och riktlinjer tas fram samt för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare. I detta ingår bland annat att företräda kommunen som arbetsgivare och ansvara för förhandlingar1, teckna kollektivavtal samt ansvar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter
för arbetsmiljön följs.
Av Delegationsordning – kommunstyrelsen framgår att kommundirektör har delegation2 att besluta
om arbetsorganisationens utformning (ej vidaredelegation) samt med vidaredelegation till HR-chef
att teckna överenskommelser om kollektivavtal, mandat att företräda kommunen som arbetsgivare
i tvister gällande arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal tecknade av SKR samt utseende av
ombud i mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Styrande dokument
Ängelholm kommuns ramar för arbetsmiljöarbetet sätts av Arbetsgivarpolicy för Ängelholms kommun samt Arbetsmiljöpolicy för Ängelholms kommun.
Arbetsgivarpolicyn (beslutad av kommunfullmäktige 2019-10-28) syftar till att tydliggöra hur kommunens personalpolitik och omfattar alla medarbetare. I policyn framgår att kommunen arbetar för
ett hållbart arbetsliv vilket innebär att det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet ska främja

1

Förhandlingar som regleras i lokalt samverkansavtal undantas.
Delegaten träder in helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt
sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden i samband med att beslutet anmäls. Det
betyder även att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut (ur delegationsordning kommunstyrelsen)
2

5

hälsa och motverka ohälsa hos medarbetarna och att arbetsplatser ska präglas av jämställdhet,
mångfald och nolltolerans för kränkande särbehandling.
Arbetsmiljöpolicyn (daterad 2009-12-08) syftar till att övergripande tydliggöra hur kommunens arbetsmiljöarbete ska bedrivas för att skapa förutsättningar för verksamheterna att uppnå kommunens mål. Vi konstaterar att policyn är föremål för revidering vid tiden för granskningens genomförande. I den nuvarande policyn från 2009 anges de mål och ansvar som gäller för kommunens
arbetsmiljöarbete. Vidare anges att alla nämnder i sin tur ska utforma en egen verksamhetsspecifik
arbetsmiljöpolicy utifrån den kommunövergripande policyn. Arbetsmiljöpolicyn ska årligen följas
upp inom ramen för ordinarie uppföljningssystem.
Riktlinje för ansvar och fördelning av arbetsmiljö-, och brandskydds och miljöskyddsuppgifter fastställer kommunens fördelning av arbetsmiljöuppgifter utifrån arbetsmiljöverkets föreskrifter om
systematiskt arbetsmiljöarbete samt fördelning av brandskydds- och miljöskyddsuppgifter. Dokumentet syftar till att förtydliga ansvaret för arbetsmiljön och beskriver kommunstyrelsens och
nämndernas ansvar, process för genomförande av delegation avseende arbetsmiljöansvaret samt
förutsättningar för arbetsmiljöarbetet.
I riktlinjen framgår även en schematisk beskrivning av roller och ansvar vilken finns bifogad denna
rapport i bilaga 3. I korthet framgår att respektive nämnd ansvarar för arbetsmiljöarbetet inom
nämndens verksamhetsområde inom ramen för tillhörande huvuduppdrag. Nämnden fördelar uppgifter till chef för huvuduppdrag med rätt att fördela uppgifter vidare, samt att nämnden följer upp
arbetsmiljöarbetet och vidtar åtgärder vid behov. Kommundirektör ansvarar bland annat för att
leda, samordna och följa upp det övergripande arbetet inom arbetsmiljö samt att fördela uppgifter
till huvuduppdragschefer inom styrelsens ansvarsområde. Uppgifter fördelas sedan nedåt i organisationen för verksamhetschef/motsvarande, rektor/enhetschef/områdeschef/motsvarande och
slutligen medarbetare. Fördelningen av arbetsuppgifter ska ske skriftligt och mallar tillhandahålls
av HR-enheten.
I riktlinjen betonas att det är viktigt att den som tilldelas arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet
ska ha utrymme, resurser och befogenheter i sitt arbete att jobba med arbetsmiljöuppgifter samt
rätt kunskap om arbetsmiljöområdet exempelvis lagstiftning och föreskrifter och kännedom om
kommunens styrande dokument på området.
Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)3 (senast reviderad 201909-17) syftar till att säkerställa att den årliga uppföljningen av SAM fungerar och utvecklas. I dokumentet anges hur uppföljning av SAM ska genomföras, sammanfattningsvis sker årlig uppföljning
genom enkätundersökning utifrån vilken åtgärdsplaner med aktiviteter tas fram. Enkätsvaren resulterar i en rapport på huvuduppdragsnivå samt på övergripande kommunnivå. Arbetet redovisas till
förtroendevalda i form av årsredovisning där att genomförda aktiviteter anges i respektive huvuduppdrags verksamhetsberättelse.
Rutin för målarbete gällande den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön (OSA) syftar till att beskriva hur arbetet med mål och aktiviteter för OSA ska gå till och kopplingen till kommunens samverkansorganisation och rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dokumentet anges som
underdokument till kommunens gällande arbetsmiljöpolicy. Rutinen anger ansvarsfördelningen
mellan förtroendevalda, samverkansgrupper (central och lokal nivå), huvuduppdragen och arbetsplatsträff (APT). Till respektive område anges vad mål/aktiviteter ska innehålla samt hur de ska
följas upp och utvärderas.
Samverkan med fackliga organisationer

3

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att kommunen systematiskt ska undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljöfrågor, vilket regleras i arbetsmiljöverkets föreskrift om
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
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Samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna utgår från Samverkansavtal för
Ängelholms kommun (antaget 2008-01-31). I samverkansgrupper sker representativa möten mellan arbetsgivaren och representanter från de fackliga organisationerna. Utifrån samverkansavtalet
ska samverkansgrupp finnas på kommunövergripande nivå och förvaltningsnivå (motsvarande
huvuduppdragsnivå) samt på lokal nivå i de fall verksamhetens volym och organisation kräver det.
Efterlevnad av dokument
Vid intervjuer beskrivs att det finns en tydlig dokumenterad struktur för hur arbetsmiljöarbetet ska
ske i kommunen men att mängden styrande- och stödjande dokument medför en utmaning och det
är svårt för medarbetare och chefer att överblicka alla dokument. Detta medför risk att de inte efterlevs då de inte hunnits med att gå igenom eller försvunnit i mängden av dokument. Det pågår vid
tiden för granskningen en process för att se över kommunens policys och planer och förhoppningen är att utifrån denna översyn kunna minska antalet policys och planer.
För att underlätta en följsamhet till det systematiska arbetsmiljöarbetet har ett årshjul tagits fram,
dels för APT och dels för samverkansgrupperna. Exempel på årshjul för APT framgår av bilaga 2.
Årshjulet beskrivs ge visst stöd i processen men det upplevs som svårt att hinna med alla aktiviteter och det framgår att det händer att aktiviteter i årshjulet missas.
Vid intervjuerna framkommer viss kritik mot nuvarande utbildningsprogram för chefer. Idag upplevs
att exempelvis nya och särskilt yngre chefer inte fullt ut får den kompetensutveckling som behövs
för sitt uppdrag kopplat till arbetsmiljö. Behovet av kompetensutveckling beskrivs som extra viktigt
då mängden styrande- och stödjande dokument inom området upplevs göra det svårt att överblicka och därmed sätta sig in i arbetsmiljöarbete.
Samverkan i de olika samverkansnivåerna mellan arbetsgivare och fackliga organisationer beskrivs av de intervjuade chefer vara väl fungerande över lag. Vid intervjuer med fackliga företrädare
uppges att samverkan fungerar väl på central nivå. Inom de lokala samverkansgrupperna är bilden
att graden av samverkan varierar. Exempelvis kan det saknas lokal representation eller så kallas
de fackliga inte till vissa möten i tid, vilket exempelvis kan bero på att cheferna inte är vana vid
facklig representation m.m. De fackliga företrädarna beskriver att de är medvetna om detta och att
de arbetar för att stötta varandra dels i att rekrytera ombud på alla arbetsplatser samt dels att ombuden får den kunskap som behövs för uppdraget. En viktig del i detta är även de arbetsmiljöutbildningar som arbetsgivaren ska stå för.
En av bristerna i arbetsmiljöarbetet beskrivs av de fackliga företrädarna vara att inte alla tillbud
anmäls i KIA4. Vid skyddsronder har det framkommit att personal inte anmäler tillbud eller olyckor
då det ses som en del av det vardagliga arbetet. Det kan handla om att man ”klämmer sig i dörren
varje dag”, att medarbetaren inte upplever att de hinner med sina åtaganden etc. Enligt uppgift
behövs en kulturförändring för att få medarbetarna att göra tillbudsanmälan då det behövs underlag för att sedan kunna vidta åtgärder. Bland annat beskrivs att information och påminnelse om
tillbudsanmälan i KIA har skett från cheferna till medarbetare för att öka inrapporteringsgraden.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Granskningen visar att det finns en tydlig struktur för arbetet med arbetsmiljö i form av arbetsgivarpolicy, arbetsmiljöpolicy, riktlinjer och rutiner. Vi konstaterar att arbetsmiljöpolicyn är föremål för
revidering vid tidpunkten för vår granskning.

4

IA är en förkortning för Informationssystem om Arbetsmiljö. Läs mer på:
https://www.afaforsakring.se/forebyggande/ia/information-om-ia-systemet/
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Noterbart är att både företrädare för arbetsgivaren och fackliga företrädare påpekar att det finns
många styrande dokument och att det är svårt att få en överblick över dem. Vid tidpunkten för vår
granskning pågick en översyn av kommunens styrande och stödjande dokument.

2.2.

Medarbetarnas arbetsmiljö följs kontinuerligt upp

Iakttagelser
Arbetsmiljön följs upp främst genom medarbetarsamtal, medarbetarenkät vartannat år, årliga
skyddsronder, årlig uppföljning av SAM (enkätundersökning) samt uppföljning och analys av sjuktal, arbetsskador och tillbud. Därutöver finns arbetsplatsträffar och samverkansgrupper på olika
nivåer som utgör forum för diskussion kring bland annat arbetsmiljöfrågor.
Medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal där chef och medarbetare har dialog kring arbetssituationen genomförs en gång
om året och utifrån samtalet tas en individuell plan för medarbetaren fram. Den individuella planen
följs upp vid nästkommande års medarbetarsamtal. Enligt intervjuer genomförs medarbetarsamtal
med alla medarbetare.
Medarbetarenkät
Vart annat år genomförs en medarbetarenkät i oktober/november där arbetsplatsens arbetsmiljö
undersöks. Resultatet sammanfattas i en rapport och tas upp för dialog i verksamheternas APT i
syfte att hitta friskfaktorer och förbättringsområden vilka ska landa i aktiviteter och friskfaktorer.
Aktiviteterna följs sedan upp på APT.
Årlig uppföljning SAM
I Rutin för årlig uppföljning av SAM beskrivs hur den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet ska
ske. I rutinen framgår att enkätundersökningar (en separat undersökning från den övergripande
medarbetarundersökningen som berörs ovan) sker under oktober/november varje år. Enkätundersökningen delas upp i två avsnitt:
•

Avsnitt 1: Besvaras av ansvarig chef i samverkan med skyddsombud och/eller medarbetare på APT. Utifrån enkätsvaren tar varje chef med personalansvar tillsammans med
medarbetare och skyddsombud fram en åtgärdsplan med aktiviteter för det som inte kan
åtgärdas omedelbart. Åtgärdsplanen följs upp på APT.

•

Avsnitt 2: Besvaras av samverkansgruppen som chefen leder/är ordförande för. Samverkansgrupperna tar fram åtgärdsplaner med aktiviteter för det som inte kan åtgärdas omedelbart och åtgärdsplanen följs upp inom samverkansgruppen.

Resultatrapporter utifrån enkätsvar tas fram kommunövergripande nivå samt per huvuduppdrag.
På enhetsnivå upprättas ingen rapport men varje chef ansvarar för att enkätsvaren sparas och
redovisas/återkopplas.
Huvuduppdragen ansvarar sedan för att presentera resultatrapport och åtgärdsplaner med aktiviteter för nämnden i perioden januari-mars. Den övergripande kommunrapporten presenteras i central
samverkansgrupp (CSG) och kommunstyrelsens personalutskott tar del av den kommunövergripande rapporten i samband med årsredovisningen.
Enligt Rutin för målarbete OSA ligger riskbedömningar till grund för dialog mellan chef, skyddsombud och medarbetare avseende aktiviteter för bättre arbetsmiljö i samband med APT.
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Skyddsronder och riskbedömning
Årligen ska skyddsronder genomföras i syfte att undersöka den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
Enligt uppgift från kommunen är skyddsrond med riskbedömning en del av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, vi konstaterar dock att det saknas en beskrivning av hur detta ska genomföras i kommunens Rutin för årlig uppföljning av SAM. Genomförandet av skyddsrond och riskbedömning beskrivs i korthet på kommunens intranät under rubriken Vägledning för chef där det
anges att skyddsrond genomförs av minst chef och skyddsombud och andra medverkande kan
bjudas in. Sedan används kommunens checklista och mallar för genomförandet av skyddsrond
och riskbedömning. Checklista – allmän (HR41) samt mallen Riskbedömning med åtgärdsplan
(HR45).
Checklista allmän innehåller exempel på frågor som kan ställas i förebyggande syfte när ni undersöker om det finns arbetsmiljörisker på arbetsplatsen och kan användas som stöd vid den årliga
skyddsronden.
Riskbedömning med åtgärdsplan används för att riskbedöma identifierade risker och ta fram åtgärder. Mallen används även för att upprätta riskbedömningar vid verksamhetsförändringar eller i
samband med att olycksfallsrapportering. Anmälda tillbud som är allvarliga eller återkommande i
kommunens system för tillbudsrapportering KIA ska riskbedömas. Planerade aktiviteter följs upp
kontinuerligt på APT och i samverkansgruppen beroende på allvarlighetsgrad. En instruktion för
hur mallen för riskbedömning ska fyllas i finns på kommunens intranät.
Av intervjuerna framgår att det över tid varit en utmaning att få en systematik och kontinuitet i att
genomföra skyddsronder och särskilt vad gäller att upprätta riskbedömningar. Under de senaste
åren beskrivs dock att kontinuiteten har förbättrats. Intervjuade chefer samt fackliga representanter
beskriver att skyddsronder genomförs årligen och det finns en kontinuitet i upprättandet av riskbedömningar, även om det finns vissa variationer i mellan kommunens olika verksamheter. Den
största utmaningen är att säkerställa att riskbedömningar med tillhörande aktiviteter verkligen följs
upp. De intervjuade cheferna samt representanter från de fackliga organisationerna framför att det
i ett flertal fall har brustit i just uppföljningen samt att genomförda skyddsronder inte alltid följs upp
innan nästa ska genomföras.
Enligt intervjuer genomförs riskbedömningar avseende verksamhetsförändringar, och dylikt, inom
de verksamheter som påverkas på lokal eller övergripande nivå beroende på vad det handlar om.
Om planerade förändringar utifrån riskbedömningen inte medför någon större verksamhetsförändring eller förändringar som påverkar andra verksamheter, hanteras den inom verksamheten och
rapporteras inte uppåt till nästa chef. De riskbedömningar som berör flera olika nivåer exempelvis i
samband med en verksamhetsförändring rapporteras däremot uppåt och sammanställs till beslutsunderlag.
Resultat av årlig uppföljning SAM:
Vi har för granskningen tagit del av dokumentet Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM 2019. Uppföljningen av SAM utgörs av en sammanställning av samtliga svar utifrån
utskickad enkät. Svarsfrekvensen var 96,9 procent (124/128 utskickade enkäter) av kommunens
chefer. Enkäten bestod av 35 frågor inom områdena arbetsplatsträffens arbete, chefens förutsättningar, riskbedömningar, skyddsrond och samverkansgruppens arbete.
Den årliga uppföljningen visar bland annat att ca 80 procent av cheferna instämmer helt eller nästan helt på påståendet att skyddsrond genomförs på arbetsplatsen regelbundet minst 1 gång per
år. Dock framgår att endast omkring 49 procent av cheferna instämmer helt eller delvis på att riskbedömningar följs upp i samverkansgruppen.
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Ett annat exempel är att ca 86,3 procent instämmer helt på att de fått en skriftlig uppgiftsfördelning
av sina arbetsmiljöuppgifter samt att ca 86 procent av deltagande chefer instämmer helt eller nästan helt avseende att de har tillräckliga kunskaper för de tilldelade arbetsuppgifterna.
Uppföljning och analys av statistik
Arbetsmiljön följs utöver årlig uppföljning SAM även utifrån sjukfrånvaro och rapporterade tillbud/olyckor.
Sjukfrånvaro
Enligt statistik från Kolada har sjukfrånvaron i Ängelholm haft en ökande trend sedan år 2014.
Denna trend ser dock ut att ha vänt. Sjukfrånvaron i kommunen är lägre än i Skåne Läns och för
rikets kommuner.
Tabell 1 sjukfrånvaro (%) kommunalt anställda åren 2014-2018
Kommun
Ängelholms
kommun
Riket
Skåne läns
kommuner

2014
4,1

2015
4,8

2016
5,2

2017
5,1

2018
5,4

6,2
5,6

6,8
6,2

6,9
6,3

6,7
6,1

6,6
6,1

HR-funktionen följer löpande upp statistik avseende verksamheternas sjukfrånvaro under året. För
kommunen som helhet var den totala sjukfrånvaron 5,01 procent år 2019 (5,43 procent år 2018).
Sjukfrånvaron var högre bland kvinnor jämfört med män och i åldersgruppen 50 år eller äldre jämfört med andra åldersgrupper. Huvuduppdrag hälsa redovisar högst sjukfrånvaro om 6,81 procent
(7,39 procent år 2018) medan ledning och servicestöd redovisar lägst sjukfrånvaro om 2,73 procent (4,08 procent). Inom samtliga huvuduppdrag har sjukfrånvaron minskat mellan åren 2018 och
2019. Notera att långtidssjukfrånvaron anges i andel av den totala sjukfrånvaron. Andelen långtidssjukskrivna har ökat något sedan år 2018.
Tabell 2 sjuknyckeltal (%) Ängelholms kommun år 20195
Huvuduppdrag
Ängelholms
kommun
Hälsa
Samhälle
Lärande och
familj
Servicestöd

Sjukfrånvaro 2018
5,43

Sjukfrånvaro 2019
5,01

Långtidssjukfrånvaro 2018
35,02

Långtidssjukfrånvaro 2019
35,51

7,39
4,21
4,37

6,81
3,59
4,23

40,1
30,16
29,89

40,48
27,53
31,19

4,08

2,73

41,63

40,46

Anmälda tillbud
Kommunen använder systemet KIA för tillbudsrapportering. Vi har för granskningen tagit del av
kommunens statistik avseende anmälda tillbud, olycksfall och färdolycksfall för åren 2016-20196.
Statistiken visar att antalet anmälda tillbud och olycksfall varierar mellan huvuduppdragen. Flest
anmälda tillbud återfinns inom huvuduppdragen Hälsa sam Lärande och familj. Exempelvis anmäldes flest tillbud år 2019 inom Hälsa, 221 stycken, vilket var en ökning från föregående år (145).

5
6

Sjuknyckeltalen framgår i sin helhet i bilaga 4
Statistik från KIA framgår i bilaga 5
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Inom Lärande och familj minskade antalet anmälda tillbud till 200 för 2019 (291 2018). Flest anmälda olycksfall återfinns in huvuduppdrag Hälsa. Exempelvis anmäldes flest antal olycksfall under
år 2019, 251 stycken vilket var en ökning sedan föregående år (210 år 2018). Vi noterar att huvuduppdrag Samhälle för perioden har rapporterat mellan 31 – 72 anmälda tillbud och 18 – 31 anmälda olycksfall. Huvuduppdrag samhälle rapporterar under 5 anmälda tillbud och olycksfall under
perioden.
Avseende färdolycksfall konstateras att antalet anmälda Färdolycksfall för perioden varierar mellan
åren. Huvuduppdrag Hälsa rapporterar 10 – 15, Lärande och familj rapporterar 7-14, Samhälle
rapporterar 0 – 7 och Servicestöd rapporterar 0 – 2 anmälda Färdolycksfall.
Anmälda tillbud och olycksfall följs sedan upp inom respektive verksamhet och riskbedöms. Vid
behov upprättas handlingsplan för att vidta åtgärder.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Medarbetarnas arbetsmiljö följs upp under året inom ramen för kommunens rutin för systematiskt
arbetsmiljöarbete. Detta sker utifrån en arbetsmiljöenkät till kommunens skyddsombud samt chefer
samt genom årliga skyddsronder samt riskbedömning vid förändringar. Vidare följs arbetsmiljön
upp inom ramen för uppföljning av sjukfrånvaro och tillbudsrapportering i systemet KIA samt på
individnivå via medarbetarsamtal.
Vi noterar att i rutinen för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet saknas rutiner för
skyddsronder och riskbedömningar. Dessa finns i gengäld på kommunens intranät.

2.3.

Problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö har identifierats och åtgärder vidtagits

Iakttagelser
Särskilda problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö identifieras i huvudsak inom ramen för den uppföljning av arbetsmiljön vilket beskrivs i avsnitt 2.2. I intervjuerna beskrivs att det
för kontinuerligt genomförs skyddsronder och riskbedömningar och att åtgärder vidtas.
Vidare uppmärksammas även arbetsmiljön i form av bevakning av sjukfrånvaro och tillbud. Ängelholms kommun har en låg sjukfrånvaro i jämförelse med andra kommuner, men sjukfrånvaron
ökade mellan åren 2014 - 2018 för att sedan återigen minska något till år 2019. Enligt uppgift följs
sjukfrånvaron löpande i verksamheterna i samverkan med HR-funktionen. Eventuella förändringar i
sjuktalen resulterar i att analys genomförs för snabbt kunna sätta in åtgärder för att förebygga
ohälsa.
Inom huvuduppdrag Hälsa har en särskild satsning på medarbetare och chefers hälsa genomförts
under 2019 inom ramen för Utbildningsforum hälsa. Ett annat exempel på pågående åtgärder för
arbetsmiljö är utmaningar med arbetsmiljön i stadshuset. Inom ramen för kommunens arbetsmiljöarbete identifierades problem avseende arbetsmiljö med dålig luftkvalitet i stadshuset. Direkta åtgärder i form av sanering och mindre renoveringar har genomförts för att komma till rätta med arbetsmiljön på kort sikt. Vidare har vissa verksamheter, som exempelvis HR-funktionen, utlokaliserats till andra lokaler i staden. För att helt komma tillrätta med de utmaningar som identifierats
beräknades renoveringar på omkring 150 mnkr behöva genomföras. Beslut fattades av kommunfullmäktige år 2019 att bygga ett nytt stadshus på stationsområdet. Enligt uppgift har en utvärdering av alla vidtagna åtgärder kopplat till arbetsmiljön i stadshuset inletts.
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Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Vår granskning visar att problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö identifieras via
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete dvs genom skyddsronder, medarbetarenkäter med
mera. Vi anser att det arbetssätt som tillämpas i kommunen med att löpande följa sjukskrivningstalen skapar förutsättningar för att snabbt kunna agera vid behov och vidta lämpliga åtgärder.
Gällande åtgärder kopplat till medarbetarnas arbetsmiljö utgör processen kring stadshuset ett exempel. Vi noterar dock att det finns brister avseende uppföljningen av genomförda åtgärder utifrån
vad som framkommit i avsnitt 2.2 ovan.

2.4.

Kommunstyrelsen fattar beslut om åtgärder

Iakttagelser
Kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar är delegerat till kommundirektör och i sin tur nedåt i chefsledet. Enligt intervjuer får nämnden del av rapportering kring personalens arbetsmiljö via delegationsbeslut samt i samband med verksamhetsrapportering på nämndernas sammanträden, om det
efterfrågas eller om det skett en större händelse.
Utifrån vår genomgång av protokoll för år 2019, framkom ett beslut avseende arbetsmiljön. Detta
beslut avser identifierade brister kopplat till arbetsmiljön i stadshuset. Kommunstyrelsen beslutade
2019-06-12 § 120 att föreslå kommunfullmäktige att ett nytt stadshus ska uppföras och placeras på
stationsområdet med delegering av beslut rörande det framtida stadshusets dimensionering, inom
ramen för angiven budget, till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vi konstaterar utifrån analys av kommunstyrelsens och dess arbetsutskotts protokoll att kommunstyrelsens arbetsskott fram till våren 2019 löpande fått information om arbetsmiljön i stadshuset.
Vidare konstateras att kommunstyrelsen i samband med sammanträdet 2019-06-12 fick utbildning
i arbetsmiljöfrågor av Arbetsmiljöverket. Vidare noteras att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde
2019-10-16 föreslog kommunfullmäktige att anta en ny arbetsgivarpolicy för Ängelholms kommun.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Av vår genomgång av kommunstyrelsens beslut har vi tagit del av ärendet gällande arbetsmiljön i
nuvarande stadshus som resulterat i ett beslut om uppförande av ett nytt stadshus. Granskningen
visar även att kommunstyrelsen erhållit löpande information om arbetsmiljösituationen i stadshuset. Vi noterar att kommunstyrelsen tagit del av en arbetsmiljöutbildning vilket vi anser bidrar till en
ökad insikt och förståelse för vikten av en god arbetsmiljö.
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Revisionell bedömning
Baserat på bedömningar av granskningens kontrollmål gör vi den sammanfattande revisionella
bedömningen att kommunstyrelsens i allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig arbetsmiljö.

3.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Policys, riktlinjer och rutiner finns för arbetsmiljöarbetet och efterlevs

Uppfyllt

Medarbetarnas arbetsmiljö följs kontinuerligt upp

Uppfyllt

Problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö har identifierats och åtgärder vidtagits

Uppfyllt

Kommunstyrelsen fattar beslut om åtgärder avseende arbetsmiljön

Uppfyllt

Det finns en tydlig
struktur för arbetet
med arbetsmiljö i form
av arbetsgivarpolicy,
arbetsmiljöpolicy, riktlinjer och rutiner.

Arbetsmiljön följs upp
genom arbetsmiljöenkät, årliga skyddsronder samt riskbedömning. Sjukfrånvaron
följs löpande och tillbudsrapportering sker
i systemet KIA samt i
medarbetarsamtal.

Problemområden
identifieras bla genom
skyddsronder & medarbetarenkäter. Sjukskrivningstalen följs
löpande och åtgärder
vidtas vid behov.

Kommunstyrelsen har
fattat beslut om uppförande av ett nytt
stadshus samt tagit
del av en arbetsmiljöutbildning.
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3.2.

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
-

Säkerställa att rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kompletteras med rutiner
för planering och genomförande av skyddsronder och riskbedömning.

-

Säkerställa att styrande och stödjande dokument avseende arbetsmiljön organiseras på ett
sådant sätt så att de blir mer lättillgängliga och översiktliga.

-

Säkerställa att uppföljning genomförs av åtgärder med utgångspunkt utifrån vad som framkommer i genomförda skyddsronder och riskbedömningar.

-

Säkerställa att tillbud inrapporteras i kommunens system för tillbudsrapportering (KIA).
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Bilagor
4.1.

Bilaga 1 – Övrig dokumentation för arbetsmiljöområdet

•

Policy alkohol och droger

•

Riktlinje för rehabilitering

•

Rutin aktiva åtgärder för lika rättigheter

•

Rutin för hantering av medarbetare med skyddade personuppgifter

•

Rutin för kränkande särbehandling

•

Instruktion - Gravida och ammande

•

Instruktion för riskbedömningsblankett (urklipp från intranät)

•

Handlingsplan för heltid som norm

•

Kursplan grundläggande SAM

•

Kursplan kränkande särbehandling

•

Kursplan samverkansavtalet

4.2.

Bilaga 2 Årshjulför planering av SAM
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4.3.

Bilaga 3 – Schematisk beskrivning av roller och ansvar

Ur Riktlinje för ansvar och fördelning av arbetsmiljö-, brandskydds- och miljöskyddsuppgifter för Ängelholms kommun 20192022.
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4.4.

Bilaga 4 – Sjuknyckeltal 2019 Ängelholms kommun
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4.5.

Bilaga 5 - Statistik från KIA per huvuduppdrag per år mellan 20162019

Tillbud
2016

2017

2018

2019

291
260

248
221
171

210

200

145

46 34
31

72
2

Hälsa

Lärande och familj

Samhälle

3

1

2

Servicestöd

Färdolycksfall
Hälsa

Lärande och familj

15

Samhälle

Servicestöd

15

14

13
10
7

11
9

7
3

2

3
0

2016

2017

0

1

0

2018

2019

Olycksfall
2016

2017

2018

2019

251
221

200210
131
86

91 87
25 18 26 31

Hälsa

Lärande och familj

Samhälle

1

3

0

1

Servicestöd
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2020-03-11

Carl-Gustaf Folkeson
Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Ängelholms kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar
som framgår av projektplan från 2019-10-16. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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BREV
2020-05-19

Diarienummer

(1)
SBN 2019/316

Hanna Christina Möstl

Parkingenjör
Annica Jörgensen
annica.jorgensen@engelholm.se

Svar på medborgarförslag om lekplats i Gånarp
Hej och tack för ditt medborgarförslag! Först vill jag be om ursäkt att svaret dröjt så länge.
Gånarps Byaväg, Gånarps Backaväg och gatorna runt Gånarpsvägen i det område du beskriver
tillhör och sköts av olika samfälligheter (tidigare kallat vägföreningar) eller är privatägd mark. Detta
gäller även området där du föreslår yta för lekplats. Kommunen kan därför inte gå in och anlägga
lekplatser här. Jag får därför be dig att istället kontakta samfälligheten med ditt förslag.
Med vänlig hälsning
Tomas Fjellner
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
Annica Jörgensen
Parkingenjör

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431–870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-06-09

SBN § 156

Dnr. SBN 2019/316

Svar på medborgarförslag om en lekplats i Gånarp
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om anläggande av lekplats i Gånarp.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle
Svar på medborgarförslag om lekplats i Gånarp
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 255
Medborgarförslag om lekplats i Gånarp

2020-05-19
2018-10-29
2018-10-10

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att

godkänna svar på medborgarförslag och översända till förslagsställaren.

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Medborgarförslag
Ärendenummer
Inskickat

181010-MEF-GM80
2018-10-10 11:40

Dina uppgifter
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon

Hanna Christina

Förslag
Rubrik på förslaget

Lekplats Gånarp
Hej!
Som barnfamilj boende i Gånarp saknar vi en lekplats till
våra barn. Närmsta sådana finns vid Tåstarps gamla
skola, i annat fall i Hjärnarp eller Munka-Ljungby. Således
på avstånd som kräver bil. Det finns nu många små barn i
byn, som torde utgöra ett rimlig underlag och som skulle
uppskatta en närbelägen lekplats.

Förslag och motivering

Vi ser betydelsefulla värden med en lokal lekplats, såsom:
1. Ökad fysisk aktivitet för barn
2. Ökad utelek för barn
3. Skapar förutsättningar för kamratskap mellan barnen
vilka går på olika förskolor och avdelningar
4. Skapar en mötesplats för föräldrar, vilket ökar trivsel
och genenskap
5. Ger en levande landsbygd genom små medel.
6. Förenklar vardagen för barnfamiljer som annars
behöver transportera sig med barn till lekplatser
annorstädes.
Kanske kan en lämplig lokalisation för en lekplats
förslagsvis vara vid Gånarps Backaväg, i anslutning till
södergående gångväg?
Hoppas på svar!
Med vänlig Hälsning

Intyg

Ja

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se

Sida 1 av 1

2020-07-09

Kommunrevisorerna

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Revisionsrapport – Förstudie avseende
registrering och hantering av inkommande
handlingar.
Kommunrevisionen har genomfört en förstudie avseende registrering och
hantering av inkommande handlingar. Syftet med granskningen har varit att
granska om inkomna handlingar registreras och hanteras på ett ändamålsenligt
sätt.
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att inkomna handlingar inte
helt registreras och hanteras på ett ändamålsenligt sätt.
Med anledning av de bedömningar och rekommendationer som framförts i
granskningen, önskar revisorerna svar från kommunstyrelsen senast till 202008-31:
Ängelholms kommuns revisorer

Bengt Sävström
Sammankallande kommunrevisionen

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

Förstudie avseende registrering och hantering av
inkommande handlingar
Ängelholms kommun

Emma Ekstén, projektledare
Cornelia Pethrus, revisionskonsult
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1

Sammanfattning
Efter genomgång av förstudiens samtliga frågor gör vi den sammanfattande bedömningen
att inkomna handlingar inte helt registreras och hanteras på ett ändamålsenligt sätt.
Bedömningen görs mot bakgrund av utfallet av nedanstående frågor:

Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning registrering och hantering av allmänna handlingar?
Delvis uppfyllt
Finns fastställda rutiner för registrering och hantering av inkommande allmänna
handlingar?
Delvis uppfyllt
Hanteras inkommande allmänna handlingar i enlighet med gällande lagstiftning?
Delvis uppfyllt
Rekommendationer
Mot bakgrund av vad som framkommit i rapporten rekommenderar vi att:
•

registratorernas arbetsuppgifter renodlas för att minska antalet sidouppgifter så att
de kan fokusera på sina huvuduppgifter.

•

kommunens verksamheter tillsammans med ansvariga för registratorfunktionen
bör ha en dialog om vad som kan förväntas ingå i registratorns uppdrag samt tydliggöra gränsdragningar mellan verksamheterna och registratorerna.

•

arbetet med att ta fram välfungerande rutiner prioriteras.

•

ärendebelastningen per handläggare ses över samt vilka konsekvenser MinutBygg och eventuellt framtida MiljöBygg får för densamma.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Tryckfrihetsförordningen beskriver vad en allmän handling är. Av Offentlighets- och sekretesslagen kap 5 framgår vad som gäller beträffande registrering av allmänna handlingar.
Den nya förvaltningslagen som trädde i kraft under år 2018 fastslår medborgarna kan
kräva att ett ärende avgörs snabbare genom införandet av så kallad dröjsmålstalan.
Dröjsmålstalan ger en möjlighet att snabbare få ett beslut i sitt ärende om handläggningen
har försenats. Den som har inlett ett ärende kan begära att myndigheten ska avgöra
ärendet om detta inte har avgjorts i första instans efter sex månader.
Mot bakgrund av ovan är det av vikt att registreringen och hanteringen av allmänna handlingar sker ändamålsenligt. Revisorerna har efter en bedömning av väsentlighet och risk
valt att genomföra en förstudie inom området.

1.2.

Syfte och frågor

Förstudien syftar till att granska om inkomna handlingar registreras och hanteras på ett
ändamålsenligt sätt.
Förstudien ska besvara följande frågor:
•

Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning för registrering och hantering av
allmänna handlingar?

•

Finns fastställda rutiner för registrering och hantering av inkommande allmänna
handlingar?

•

Hanteras inkommande allmänna handlingar i enlighet med gällande lagstiftning?

1.3.

Revisionskriterier

•

Tryckfrihetsförordningen

•

Offentlighets- och sekretesslagen

•

Förvaltningslagen

1.4.

Avgränsning och Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier och stickprovskontroll.
Intervjuer har genomförts med enhetschef på nämndskansliet och kommunens fyra registratorer. Fyra stickprov har tagits för att kontrollera hur inkommen e-post och andra
handlingar har registrerats och hanterats.
Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade.
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Iakttagelser och bedömningar
2.1.

Regelverk

Det grundläggande regelverket för hanteringen av allmänna handlingar utgörs av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagens regler om allmänna handlingar.
Med handling avses i tryckfrihetsförordningen en framställning i skrift eller bild samt en
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av
tekniskt hjälpmedel.
Enligt tryckfrihetsförordningen krävs två uppfyllda kriterier för att en handling ska anses
som allmän. Dels ska handlingen förvaras hos myndigheten, dels ska den vara inkommen
till eller upprättad hos myndigheten. Bara för att en handling är allmän betyder det inte att
den är offentlig. En allmän handling kan också vara sekretessbelagd vilket innebär att den
är hemlig. Med myndighet avses kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunens
revisorer och helägda bolag.
Begreppet ”förvarad hos myndigheten” innebär att handlingen ska finnas tillgänglig hos
myndigheten. Datalagrad information anses förvarad när myndigheten har tillgång till den
enligt ordinarie rutiner och med de ordinarie tekniska hjälpmedel som myndigheten använder.
Med begreppet ”inkommen” menas att en handling är inkommen till myndigheten när den
har anlänt dit eller när behörig befattningshavare har tagit emot den. En handling kan
komma in på flera olika sätt såsom med den ordinarie postgången, per fax, läggas i myndighetens brevinkast, komma till den elektroniska brevlådan eller lämnas i receptionen
eller överlämnas till tjänsteman eller förtroendevald. Inget krav finns på att tjänstepersonen måste befinna sig i myndighetens lokaler.
När en handling anses upprättad är enligt tryckfrihetsförordningen beroende av dess
sammanhang och syfte. När en handling skickas iväg till någon utanför den egna myndigheten, d.v.s. expedieras, anses den upprättad. De handlingar som inte expedieras anses
upprättade när ärendet dit de hör slutligt behandlats hos myndigheten. Upprättade handlingar som inte tillhör ett ärende anses upprättade när de undertecknats av en tjänsteman
på myndigheten eller på annat sätt färdigställts.
Offentlighets- och sekretesslagen slår fast att allmänna handlingar ska registreras utan
dröjsmål. Registrering kan ske på olika sätt – såsom diarieföring, objektsregistrering eller
systematisk förvaring. Syftet med registreringen är att hålla ordning på myndighetens
handlingar för att kunna ge allmänheten möjlighet att ta del av dem. Utan registreringen
blir offentlighetsprincipen svår att omsätta i praktiken. Lagen talar endast om att registrera
allmänna handlingar. Ofta används ordet diarieföring synonymt med ordet registrera, trots
att diarieföring är ett sätt att registrera handlingar på. I praktiken behöver en del av nämndernas allmänna handlingar inte diarieföras eftersom det anges undantag. Exempel på
sådana undantag är handlingar av uppenbart ringa betydelse för verksamheten samt
handlingar som hålls ordnade så att de utan svårighet kan återfinnas, s.k. systematisk
förvaring. Systematiskt förvarade handlingar måste dock hållas så väl ordnade att det
utan svårighet går att avgöra vad som har inkommit eller upprättats. Detta innebär att en
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ovillkorlig registreringsskyldighet endast gäller för handlingar som innehåller sekretesskyddade uppgifter. För att en uppgift ska skyddas av sekretess krävs stöd i lag.
Enligt offentlighets- och sekretesslagen ska följande uppgifter framgå av registret för en
diarieförd handling:
•

datum då handlingen kom in eller upprättades

•

en unik beteckning i form av diarienummer eller annan beteckning

•

avsändare eller till vem den har skickats

•

i korthet vad handlingen rör.

Utöver bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen finns också bestämmelser om
registrering i arkivlagen som bl.a. stadgar att myndigheterna vid registrering av allmänna
handlingar ska ta vederbörlig hänsyn till dess betydelse för en ändamålsenlig arkivvård.
De olika typer av handlingar som återfinns inom myndigheten bör redovisas i en dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan fungerar som en katalog där alla handlingar som förekommer på ett kontor är medtagna. I lagen finns inga krav på att myndigheten ska ha en dokumenthanteringsplan, men ofta stadgar arkivreglementet att en dokumenthanteringsplan ska upprättas av varje myndighet. Dokumenthanteringsplanen är
en förutsättning för att respektive myndighet ska kunna leva upp till lagstiftningens krav.

2.2.
2.2.1.

Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning för registrering och
hantering av allmänna handlingar?
Iakttagelser

Under kommundirektörens stab finns det två verksamheter varav den ena är enheten för
nämndskansli. Nämndkansliet ansvarar för hantering av ärenden från kommunorganisationen och som behandlas i samtliga av kommunens politiska grupper. Inom nämndskansliet fyra årsarbetare av registratorer, uppdelat på fem personer, som ansvarar för att
registrera och diarieföra inkommande handlingar till samtliga av kommunens verksamheter. Registratorerna inom kommunen är alltså centraliserade och det finns inga registratorer ute i verksamheterna. En av registratorerna är inlånad från en annan kommun för att
hjälpa till med hanteringen av ärenden inom verksamheten bygg och miljö.
Av ärendehandboken (se avsnitt 2.3) framgår det att registratorerna ansvarar för postöppning och diarieföring av inkommande och utgående handlingar i form av post, e-post
och fax. Registratorerna har även ett övergripande ansvar för utlämnande av allmän
handling som ännu inte överlämnats till kommunarkivet samt därtill hörande sekretessprövning. Vid begäran om utlämnande av allmän handling i pågående ärenden är det
handläggaren i första hand som svarar för sekretessprövning. Inom registratorsfunktionen
ligger även ansvaret för systemförvaltning av ärendehanteringssystemet Evolution och
förtroendemannaregistret. Registratorerna fungerar även som administrativt stöd åt
kommunstyrelsens ordförande.
Registratorerna är huvudansvariga för ett specifikt huvuduppdrag, men alla registratorer
handlägger alla typer av ärenden och är därmed inte tillägnade en specifik verksamhet.
Ärendena registreras i flertalet olika system, däribland Evolution (kommunstyrelsens och
nämndernas ärenden), PoCapita (sociala området), Bygg R (bygg) Eccos (miljö). Registratorerna arbetar efter ett schema där de olika dagar arbetar i de olika systemen. Registratorerna är dock inte systemansvariga, utan det ansvaret ligger ute på verksamheterna.
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Registratorerna upplever det som en fördel att alla arbetar i alla system genom att det
minskar sårbarheten och att registratorerna därmed kan täcka upp för varandra vid frånvaro. De framhåller dock att det finns en problematik i centraliseringen genom att de
kommer längre från verksamheterna och inte har möjlighet att bli specialiserade på
samma sätt.
En otydlighet i ansvarsfördelningen uppges vara uppdragen mellan de olika verksamheterna och registratorerna. Bland annat framhålls att en av verksamheterna inom kommunen inte kommunicerar om hur de vill att sina ärenden ska registreras, vilket gör att det
inte finns en samstämmig bild mellan registratorerna och verksamheten. Från just denna
verksamhetens sida upplevs det inte vara en god stämning, det inkommer flera klagomål
från verksamheten till registratorerna och det finns ingen kommunikation för att lösa frågorna. Registratorerna har uppmanat till dialog för att missförstånden ska minska, men
detta har inte mottagits av verksamheten. Inom andra verksamhetsområden upplevs dialogen vara god och ansvarsfördelningen mellan registratorerna och verksamheterna som
tydlig.
Ytterligare ett problem kopplat till ansvar och roller upplevs vara arbetsmiljön. Registratorerna sitter samlat i ett rum, vilket till delar upplevs positivt då de har lätt för att stämma av
frågor med varandra. Däremot upplever de många störmoment under en arbetsdag då
representanter från verksamheterna kontinuerligt kommer in och ställer frågor till registratorerna.
Vidare framkommer det under intervju att registratorerna har flera sidouppgifter i sitt arbete som egentligen inte åligger registratorfunktionen. Bland annat hade registratorerna
tidigare som uppgift att dela ut de inkommande dagstidningarna till de olika verksamheterna i kommunhuset. Registratorerna ansvarar även för olika arkiv.
Det framkommer i granskningen att det inte finns någon arbetsbeskrivning som renodlar
registratorernas roller.
2.2.2.

Bedömning

Vi bedömer frågan som delvis uppfylld.
Bedömningen grundar vi på att det finns en uttalad roll- och ansvarsfördelning där varje
registrator är huvudansvarig för ett visst område, men samtidigt arbetar med samtliga
områden. Detta medför enligt vår mening en minskad risk för sårbarhet inom verksamheten.
Vi ser däremot att det finns ett behov av att renodla registratorernas arbetsuppgifter för att
minska antalet sidouppgifter så att de kan fokusera på sina huvuduppgifter. Detta skulle
kunna göras genom en arbetsbeskrivning som också delges kommunens verksamheter.
Kommunens verksamheter tillsammans med ansvariga för registratorfunktionen bör också
ha en dialog om vad som kan förväntas ingå i registratorns uppdrag samt tydliggöra
gränsdragningar mellan verksamheterna och registratorerna.

2.3.
2.3.1.

Finns fastställda rutiner för registrering och hantering av inkommande allmänna handlingar?
Iakttagelser

Dokumenthanteringsplaner
Varje nämnd har sin egen dokumenthantetringsplan som togs fram för de nya nämnderna
under år 2019. Dokumenthanteringsplanen fungerar som ett mer detaljerat komplement
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till myndighetens arkivbeskrivning. Dokumenthanteringsplanerna fungerar som ett hjälpmedel och verktyg för verksamheterna genom att ge överblick och kontroll över de allmänna handlingarna. Dessa specificerar i detalj vilka handlingar som finns hos myndigheten och hur dessa ska organiseras och registreras. Därtill specificerar de vilka bestämmelser om sekretess som tillämpas, samt innehåller formella beslut om bevarande
och gallring. Eventuella tidsfrister för gallring respektive leverans till kommunarkivet anges
också.
Ärendehandbok
Det finns en ärendehandbok som senast reviderades i mars månad år 2020. Syftet med
ärendehandboken är att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva de olika stegen i ärendeprocessen för de som arbetar med ärendehantering i någon form. Förhoppningen är att
ärendehandboken kan fungera som ett stöd och en uppslagsbok för den som har funderingar över ärendehanteringen.
Ärendehandboken lyfter inte något specifikt om hur registreringen ska gå till. Det finns
dock ett litet avsnitt om diarieföring med exempel på handlingar som ska diarieföras och
på det som inte behöver diarieföras.
Prioriteringslista
Registratorerna har tillgång till en prioriteringslista som anger när i tid specifika handlingar
ska registreras. Listan ser ut som följer:
-

Orosanmälningar (Direkt)
Försörjningsstöd (1 dag)
Bygglov (max 2 dagar)
Miljö (max 2 dagar)
Domar (beroende av datum)
Begäran allmän handling
Remisser (beroende av datum)
Interpellationer (veckan innan KF)
Frågor KF (veckan innan KF)
Artvise
FMS efter KF
Motioner (Sammanträde)
Revisionsrapporter- KCG + utkast
Övrigt inkommande
Arkiv

Systemrutiner/lathundar
För varje system som registratorerna arbetar i finns det systemrutiner eller lathundar som
beskriver det faktiskt arbetet i systemen för att registrera handlingarna.
Det framkommer under intervjuer att systemrutinerna och lathundar inte har funnits tidigare utan successivt tagits fram sedan år 2016. Dokumenten har tagits fram av registratorerna själva. I intervjuer beskrivs det att de rutiner som finns inte är helt optimala men att
det pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete för att göra dem mer tydliga. Det framhålls
vidare att det inte har funnits välfungerande tidigare.
Vidare beskrivs det att det skulle behöva avsättas mer tid för att förbättra rutinerna. Med
nuvarande arbetsbelastning finns inte tiden till att göra nödvändiga revideringar. Detta
upplevs vara viktigt då registratorerna arbetar i fler olika system och därför behöver bra
instruktioner och lathundar för att kunna hantera de olika systemen.

7

2.3.2.

Bedömning

Frågan bedöms som delvis uppfylld.
Bedömningen görs mot bakgrund av att det finns upprättade rutiner för registrering och
hantering av inkommande allmänna handlingar. Då dessa av registratorerna inte ses som
tillräckliga är det av vikt att detta arbete prioriteras för att minska sårbarheten i verksamheten.

2.4.
2.4.1.

Hanteras inkommande allmänna handlingar i enlighet med gällande
lagstiftning?
Iakttagelser

Under granskningen framkommer att det har varit en hög belastning på registratorerna de
senaste åren. En av anledningarna är en hög personalomsättning. Den som har varit anställd längst började under år 2016, resterande registratorer började under år 2019. En
konsekvens av den höga belastningen och personalomsättning har inneburit att det har
funnits en eftersläpning vad avser registrering av inkomna ärenden. Ärendemängden har
ökat samtidigt som personalstyrkan inte varit komplett.
Främst lyfts bygg- och miljösidan som problematisk där det varit hög personalomsättning
både för registratorerna och inom verksamheten bygg- och miljö. Det fanns tidigare en
erfaren registrator som hanterade deras ärenden, men som slutade. När denna slutade
så medförde det ett kunskapsglapp vilket gjorde att det blev ärenden som spillde över de
tio veckornas handläggningstid som krävs enligt plan- och bygglagen. Under hösten år
2019 fanns det stora balanser i antalet ärenden, det var helt enkelt svårt för registratorerna att hänga med i en ökad ärendemängd i kombination med att nästan all personal var
ny.
För att hantera detta har det påbörjats en digitaliseringsprocess gällande bygglovsärenden genom att införa systemet MinutBygg som gick i skarp drift den 18 maj år 2020 (arbetet påbörjades under 2019 men prioriterades inte enligt intervjuer vilket bidrog till balansläget). Systemet är en e-tjänst som medför att de sökande fyller i allt från ansökan till
dess att det kommer ett slutbesked från kommunen i tjänsten. Detta innebär att inga
handlingar i MinutBygg går via registratorerna, utan registrering sköts automatiskt i systemet. Detta innebär en direkt registrering och mindre manuell hantering för registratorerna inom området. Det kommer fortfarande vara möjligt att lämna in pappershandlingar
som ska registreras men enligt intervjusvar finns en förhoppning att dessa kommer
minska avsevärt. Vidare innebär även det nya systemet att det minskar risken för eftersläpning i ärendena. För miljösidan finns ännu inte något liknande system infört, men det
finns planer på att införa MinutMiljö under senare delen av 2020 eller under år 2021.
Av intervjuer framgår att det är svårt att hinna med alla inkommande ärenden, det är aldrig tomt i mailinkorgarna. Det framhålls dock att det har blivit bättre jämfört med innan,
men att det fortfarande är en hög belastning.
Stickprov
En stickprovskontroll genomfördes för att kontrollera hur inkommande e-post och handlingar registrerats. Vi begärde ut fyra slumpmässiga ärenden, ett stickprov per registrator.
Enligt offentlighets- och sekretesslagen ska följande uppgifter framgå av registret för en
diarieförd handling:
•
datum då handlingen kom in eller upprättades
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•
en unik beteckning i form av diarienummer eller annan beteckning
•
avsändare eller till vem den har skickats
•
i korthet vad handlingen rör.
Alla fyra utvalda handlingar innehåller ovanstående uppgifter.
För ett av ärendena som rör ett bygglov ser vi att handläggaren mottager ärendet fyra
dagar efter att det inkommit. Handlingarna är vidare systematiskt ordnade i systemen.
Registratorerna har också haft för vana att skriva ut och förvara handlingarna i mappar.
Framåt kommer också kommunen att vara en del av E-arkiv Skåne som medför att allting
ska arkiveras digitalt.
2.4.2.

Bedömning

Vi bedömer frågan som delvis uppfylld.
Bedömningen görs mot bakgrund av att ärendebelastningen medför en risk att inte alla
ärendena blir registrerade i tid, vilket i sin tur kan ge effekter i den vidare handläggningstiden. Detta kan få konsekvenser för kommunen såsom vite för försenade bygglov och att
dröjsmålstalan ger en möjlighet för den som har inlett ett ärende att begära att myndigheten ska avgöra ärendet om detta inte har avgjorts i första instans efter sex månader.
Samtidigt konstaterar vi att det har vidtagits åtgärder för att upprätthålla lagens krav
såsom införandet av MinutBygg samt att de personella resurserna har ökat. Vi ser det
som viktigt att fortsätta följa ärendemängden så att lagens krav kan upprätthållas. I våra
få stickprov har vi inte heller inte konstaterat några brister i hanteringen.
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Sammanfattande bedömning
Efter genomgång av förstudiens samtliga frågor gör vi den sammanfattande bedömningen
att inkomna handlingar inte helt registreras och hanteras på ett ändamålsenligt sätt..
Bedömningen görs mot bakgrund av utfallet av nedanstående frågor:

3.1.

Bedömning mot kontrollmål

Fråga

Bedömning

Finns det en tydlig roll- och
ansvarsfördelning registrering och hantering av allmänna handlingar?

Det finns en uttalad roll- och ansvarsfördelning
där varje registrator är huvudansvarig för ett
visst område, men samtidigt arbetar med samtliga områden. Detta medför en minskad risk för
sårbarhet inom verksamheten.
Det finns ett behov av att renodla registratorernas arbetsuppgifter för att minska antalet sidouppgifter.
Kommunens verksamheter tillsammans med
ansvariga för registratorsfunktionen bör också
ha en dialog om vad som kan förväntas ingå i
registratorns uppdrag samt tydliggöra gränsdragningar mellan verksamheterna och registratorerna

Finns fastställda rutiner för
registrering och hantering av
inkommande allmänna handlingar?

Det finns upprättade rutiner för registrering och
hantering av inkommande allmänna handlingar. Då dessa av registratorerna inte ses som
tillräckliga är det av vikt att detta arbete prioriteras för att minska sårbarheten i verksamheten.

Hanteras inkommande allmänna handlingar i enlighet
med gällande lagstiftning?

Ärendebelastningen medför en risk att inte alla
ärendena blir registrerade i tid, vilket i sin tur
kan ge effekter i den vidare handläggningstiden.
Samtidigt konstaterar vi att det har vidtagits
åtgärder för att upprätthålla lagens krav såsom
införandet av MinutBygg samt att de personella
resurserna har ökat. Vi ser det som viktigt att
fortsätta följa ärendemängden så att lagens
krav kan upprätthållas. I våra få stickprov har vi
inte heller inte konstaterat några brister i hanteringen.
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3.2.

Rekommendationer

Mot bakgrund av vad som framkommit i rapporten rekommenderar vi att:
•

registratorernas arbetsuppgifter renodlas för att minska antalet sidouppgifter så att
de kan fokusera på sina huvuduppgifter.

•

kommunens verksamheter tillsammans med ansvariga för registratorfunktionen
bör ha en dialog om vad som kan förväntas ingå i registratorns uppdrag samt tydliggöra gränsdragningar mellan verksamheterna och registratorerna.

•

arbetet med att ta fram välfungerande rutiner prioriteras.

•

ärendebelastningen per handläggare ses över samt vilka konsekvenser MinutBygg och eventuellt framtida MiljöBygg får för densamma.
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2020-06-17

Carl-Gustaf Folkeson

Emma Ekstén

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 5560296740) (PwC) på uppdrag av de Ängelholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från mars 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt
åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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(1)

Ängelholms
kommun

BREV

Diarienummer

2020-06-09

2018/724

Mats Gunnat Eriksson

I(ommunstyrels ens ordförande

Robin Holmbetg
0431-87000
Robin.holmberg@engelholm.

se

Svar på medborgarförslag om införande av LIS i Ängelholms kommun
Vi ber om ursäkt för zttdu fått vàntapã svar på ftãgan om införande av omtåden för
landsbygdsutveckling i strandnäta läge, s k LlS-områden, i Angelholms kommun'
tillägg till
I(ommunen kan i en övemiktsplan, en fördjupad översiktsplan eller i ett tematiskt
dock inte för hela
översiktsplan peka ut LlS-omåden. MöjþhJten att peka ut LlS-områden gäller
i och i nätheten av
landet. LlS-områden kan inte pekas ut utmed kusten, vid störte siöar ellet
kommunens
av
tätoftef. Fräganom LlS-områàen diskuterades i samband fuamtagarrdet
översiktsplalZOls,vid det tillÊjllet valde kommunen att inte peka ut LlS-områden'
fr-arn ett tematiskt
Ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden hat skrivit ftam ett fötslag om âtt h
för behandling i
tilägg till översiktrplrn forãt peka ut LlS-områden i kommunen' Det togs upp
ärendet till
övetlämna
att
om
koriå,rnrtyrelsen àen 6 maj 2ô20. Kommonstytelsen tog då beslut
inföf ät 2021"
budgetberedningen och det kommer därmed att hantetas i budgetarbetet

Med vänlig hälsning

Robin Holmberg
I(ommunstytelsens otdfötande

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 B0 Ängelholm

0431-870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 126

Dnr. KS 2018/724

Svar på medborgarförslag om införande av LIS
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Ängelholms
kommun
Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har fått in ett medborgarförslag om att kommunen bör peka ut LISområden, d v s områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge år 2018. Motiveringen
till förslaget är att landsbygden kan utvecklas om kommunen inför LIS-områden.
Därefter har ett ordförandeförslag om LIS-områden skrivits fram i
samhällsbyggnadsnämnden, som den 14 januari 2020 tog beslut om att föreslå
kommunfullmäktige besluta att genomföra ett tematiskt tillägg till översiktplanen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande Svar på medborgarförslag om införande av LIS i Ängelholms kommun,
daterat 12 maj 2020.
Svar på medborgarförslag om införande av LIS i Ängelholms kommun, daterat 12 maj
2020.
Medborgarförslag om införande av LIS i Ängelholms kommun, daterat 22 september 2018.
Tematiskt tillägg till översiktsplan – LIS-områden, dnr 2020/63.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
att översända svar på medborgarförslag till förslagsställaren.

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Medborgarförslag
Ärendenummer
Inskickat

180922-MEF-RI70
2018-09-22 10:29

Dina uppgifter
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon
Mobil

Mats Gunnar
Eriksson

Förslag
Rubrik på förslaget

Förslag och motivering

Bifoga fil till förslaget
Intyg

Införande av LIS i Ängelholms kommun
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är en plan
som pekar ut områden där det kan vara lättare att få
strandskyddsdispens vid ansökan gällande byggnation av
hus eller anläggningar som gynnar utveckling av
landsbygden. I detta tillägg behandlas frågan om lämpliga
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS). Med strandnära lägen menas här områden inom
100 meter från sjö, vattendrag och kust.
Genom att införa LIS områden vid tex små bäckar kan
landsbygden utvecklas, tex nya bostäder byggas som det
är ont om i Ängelholms kommun.Som framgår av bif karta
så är det stora områden som det i pricip är byggförbud
på.
Ett flertal kommuner har infört LIS områden tex Vaggeryds
Kommun.
strandskydd.PNG
Ja
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Angelholms
kommun

BREV

Diarienummer

2020-06-09

KS201.8/344

Ânette Bengtsson

Svar på medborgarförslag om idrottshall

i Hjärnarp

Hei och tack föt ditt medborgatförslag!

I ditt förslag

föreslår du att det ska byggas en ny idtottshall byggs

iHiänary'

Vi ber om ursäkt att du fãttvãnta på svatet'
2018 inleddes processen med ett planupp dlzg dàr det ingick att ta ftam en detaliplan som
möjligglorde byggandet av en ny idrottshall i Hjätnarp'

I början av 20i.9 fattzdekommunstyrelsen beslut om att den nya idrottshallen i Hiärnarp ska byggas
,rtifrin Västergårdshallen i Helsingborg som fötebild. I samband med det beslutet lade man till att en
vid större
grusad bollplan om ca 5000 kvm b¿t fitrtt^r nära hallen för attman ska kunna patkera
behov
föteningslivets
föt
evenr. Vidare kommer det finnas möilighet att samordna lokalen med ytor
av kansli mm. I Västergårdshallen finns balkonger vilket man inte bedömt vara aktuelltíHiätnary
utan i stället bör utrymmet omvandlas till förrådsytor undet en läktate för ca 200 petsoner.
Den 6 rrraj 2020 fattadekommunstyrelsen beslut om detaliplanen som möiliggöt byggandet av
idrottshallen. Detra beslut tillsamrnan med tidigare beslut attbygga idtottshallen utiftån
vidare och
Västergårdshallens om koncept samt beslut om budget innebär âtt processen nu kan gå
att hallen kan byggas.

ÄNGELHOLMS KOMMUN

26280 Ängelholm
0431-870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

2Q)

Angelholms
kommun

BREV

Diarienummer

2020-06-09

KS 2018/344

Ânette Bengtsson

(OBS! Bilderna är exempelbilder och det slutliga resultatet av den nya idrottshallen kan se

annodunda ut)

Äruoruouvrs KoMMUN
262 80 Angelholm

0431-870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

Angelholms
kommun

BREV

3 (3)
Diarienummer

2020-06-09

KS 2018/344

Anette Bengtsson

Med vänlig hälsning

Robin
Ordförande

ÄNGELHOLMS KOMMUN

26280 Ängelholm
0431-870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 125

Dnr. KS 2018/344

Svar på Medborgarförslag om att bygga en Gymnastikhall i
Hjärnarp
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit den 16 april 2018 om att bygga ny idrottshall i Hjärnarp.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 20 mars 2020
Medborgarförslag, 16 april 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna svaret och översända detta till förslagsställaren
Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Medborgarförslag
Ärendenummer
Inskickat

180416-MEF-YB92
2018-04-16 10:55

Dina uppgifter
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon
Mobil

Annette Marianne
Bengtsson

Förslag
Rubrik på förslaget

Förslag och motivering

Intyg

Gymnastikhall Hjärnarp
Bygg en gymnastikhall i Hjärnarp i anslutning till skolan.
Den som finns idag rymmer barnen i åk 0-3 och är inte
renoverad på många många många år. Lägg den dyra
kostnaden för att bussa barnen (åk 4-9) till
Rantzowshallen, Munka eller Lingvallen på en ny hall
istället. Barnen får då mer tid och lugn och ro för
skolarbetet.
Ja
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 127

Dnr. KS 2017/778

Svar på medborgarförslag om bostadsbebyggelse i och
omkring hamnområdet
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att försköna Ängelholm och göra staden mer attraktiv genom att
bygga bostäder i och runt hamnområdet och därigenom lämna jordbruksmarken orörd har
skickats in till kommunen i november 2017. Den 27 november 2017 beslutade
kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande daterat 30 april 2020
Beslut KF § 303, 27 november 2017
Medborgarförslag, inskickat 15 november 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag på svar på medborgarförslaget och översända det till
förslagsställaren.
Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

BREV

1 (1)
Diarienummer

2020-04-30

KS

2017

/778

Joel Patrik Sumnet

Svar på medborgarförslag om bostadsbebyggelse i och omkring

hamnområdet
Hej och tack för ditt medborgarförslag!Jag vill börja med att be om utsäkt att det dtöjt
innan du fått svar på ditt medborgarfötslag.

så länge

Vi håller med dig om att bostäder i och omkring hamnar kanvara både attaktivt och mysigt. De
senâste årens fokus på klimatföränddngar har dock visat att det fìnns mänga potentiella problem
med att bygg" kustnär¿. Dagens lagstiftning innebfu attman till exempel inte får bygg" i omtåden
som dskerar âtt öveïsvämmas i framtiden.

I -{ngelholm har vi en översiktsplan som pekar ut vilka omtåden som är lämpliga attlägga ny
bebyggelse på. I översiktsplanen pekar vi på att det är viktigt att behålla kustområdena tillgängliga för
våra medborgare och hamnarna är inte uçekade som bostadsomtåden. Kombinationen av
ov¿nstående innebfu att vi i dagsläget inte har för avsikt attbygga bostäder i hamnomrädena.
Däremot atbetar vi aktivt med att hitta andra sätt att l¡evara jordbruksmatken, främst genom
förtätning. Här vill jag speciellt lyfta fuam wå projekt. Stationsomrädetfu ett omv¿ndlingsområde i
centrala Angelholm där vi omvandlar ett industriområde till en ny stadsdel för ftamförallt bostäder.
Vi har även tagit fram en förtätningsstudie som ger fastighetsägare inspiration kring möjligheten att
förtàta ìnom redan befintliga bostadsområden.

Med vänlig hälsning

Robin Holmberg
Otdförande kommunstyrelsen

ANGELHoLMS KoMMUN

262 B0 Ängelholm

0431-870 00
info@engelholm.se
engelholm,se

Medborgarförslag
Ärendenummer
Inskickat

171115-MEF-CV31
2017-11-15 23:53

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon

19760226-4033
Joel Patrik
Sumner

Förslag
Rubrik på förslaget

Förslag och motivering

Bifoga fil till förslaget
Intyg

Ett vackrare Ängelholm
I stora delar av Europa och övriga världen bygger man
bostäder, både privata och allmännyttiga, runt omkring
sina städers småbåtshamnar. Varför då? Jo, av den enkla
anledningen att folk vill bo där det är som vackrast,
trevligast och mysigast. Men inte i Ängelholm, vår stad.
Nej vi väljer att bebygga på den finaste jordbriksmarken i
världen så att den aldrig mer kan brukas. Detta menar jag
är helt galet!
Mitt förslag är att låta jordbruksmarken vara för
kommande generationer. Försköna Ängelholm och gör
staden samtidigt mer attraktivt genom att bygga bostäder
i och runt hamnområdet.
Som tex i Frankrike, se bild.
IMG_2827.PNG
Ja
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