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Överlämning uppdrag färdplan social hållbarhet kom-
munfullmäktiges fasta beredning 2

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att ge kommunfullmäktiges fasta 
beredning 2 i uppdrag att utreda och analysera frågan om social hållbarhet och en 
färdplan att uppnå de globala målen.  

Beredningen fick i uppdrag att initialt leda de första stegen mot en färdplan för so-
cial hållbarhet i Ängelholms kommun, genom definition av målbild och kartläggning 
av kommunens hälsoläge. Det är nu dags att rapportera och beskriva årets arbete 
och dess slutsatser för detta arbete som inneburit ett nytt arbetssätt med mycket nära 
kontakt med tjänsteorganisationen, och där det inte var en klassisk slutrapport som 
beslutades att lämnas in utan något annat. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 2021-12-02
• Överlämning uppdrag social hållbarhetsberedning 2021
• Social kartläggning social hållbarhet
• Sammanställning medborgardialoger 

Utredning
Fullmäktigeberedningar är kommunfullmäktiges redskap för politiska uppgifter. Be-
redningar inrättas för behandling av strategiska frågor som berör fler än en nämnd, 
t ex i vägvals- och utvecklingsfrågor där kommunen har att göra strategiska övervä-
ganden. 

Det finns ett tydligt behov av att arbeta mer aktivt och med ett helhetsperspektiv 
kring hållbarhet i kommunen. I juni 2020 fattade fullmäktige beslut (§125) om en 
politisk viljeriktning där Ängelholms kommun kraftsamlar och inleder ett nytt arbe-
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te för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med Agenda 2030 som grund. En 
övergripande färdplan ska tas fram om hur vi skapar bästa former för en långsiktig 
arbetsprocess för ett ”Hållbart Ängelholms kommun”.

Under det senaste året har fullmäktiges fasta beredning 2 arbetat med social hållbar-
het. Syftet med uppdraget var att initialt leda de första stegen mot en färdplan för 
social hållbarhet i Ängelholms kommun, genom definition av målbild och kartlägg-
ning av kommunens hälsoläge. Beredningen har under våren jobbat nära en refe-
rensgrupp av tjänstepersoner som tagit fram en social kartläggning, denna har sedan 
under hösten kompletterats med de medborgardialoger politikerna genomfört. Ar-
betet har skett i samarbete med Länsstyrelsen som gett input på arbetet och arran-
gerat föreläsningar. Beredningen har även initierat arbeten kring tillgänglighetsgui-
den, och erbjudit föreläsningar som kunskapshöjande insats för tjänstepersoner. 

Beredning 2 presenterar nu ett resultat för 2021, vilket kan anses som ett delresultat 
då beredningen på fullmäktige i november 2021 fick ett vidare uppdrag att under 
2022 arbeta vidare med social hållbarhet (KS 2021/439). Därav presenteras inga mål-
bilder i denna skrift även om utkast finns då det ska bearbetas under nästa år. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att anse uppdraget för 2021 slutfört. 

Beslutet expedieras till:
• Kommunstyrelsen, 
• Kommunfullmäktiges fasta beredning 2,
• Beredningskoordinator. 
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Överlämning uppdrag 
färdplan social hållbarhet
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Ängelholms kommun fortsätter vara en stad med en välmående befolkning 
och mycket aktivitet. Detta innebär både möjligheter men även utmaningar 
för att behålla kommunens gynnsamma socioekonomiska förutsättningar. 
Denna skrift är en uppföljning och kartläggning av kommunens arbete för 
social hållbarhet och även en riktning för arbetet framåt. Förutsättningen 
är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter där de åtta folkhälsopolitiska målen 
varit utgångspunkten.

Det finns ett tydligt behov av att arbeta mer aktivt och med ett helhetsperspektiv 
kring hållbarhet i kommunen. I juni 2020 fattade fullmäktige beslut (§125) om en 
politisk viljeriktning där Ängelholms kommun kraftsamlar och inleder ett nytt arbete 
för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med Agenda 2030 som grund. En 
övergripande färdplan ska tas fram om hur vi skapar bästa former för en långsiktig 
arbetsprocess för ett ”Hållbart Ängelholms kommun”.

Under det senaste året har fullmäktiges fasta beredning 2 arbetat med social 
hållbarhet. Syftet med uppdraget var att initialt leda de första stegen mot en färdplan 
för social hållbarhet i Ängelholms kommun, genom definition av målbild och 
kartläggning av kommunens hälsoläge. Beredningen har under våren jobbat nära en 
referensgrupp av tjänstepersoner som presenterat pågående arbeten och där de 
diskuterat utmaningar. Utifrån detta togs en social kartläggning fram som under 
hösten kompletterats med de medborgardialoger politikerna genomfört. Arbetet har 
skett i nära samarbete med Länsstyrelsen som gett input på arbetet och arrangerat 
föreläsningar. Beredningen har även initierat arbeten kring tillgänglighetsguiden, och 
erbjudit föreläsningar som kunskapshöjande insats för tjänstepersoner. 

I denna skrift presenteras en överlämning till fullmäktige som beredningen sedan 
kommer bygga vidare på under 2022. I årsplanen för beredningarna 2022 fick 
beredning 2 ett vidare uppdrag av fullmäktige att under 2022 arbeta vidare med social 
hållbarhet. Därav presenteras inga målbilder i denna skrift även om utkast finns då 
det ska bearbetas under nästa år. 

Beredningens sammansättning 
• Anne-Marie Lindén (MP) 

ordförande
• Owe Johansohn (M) 1 vice 

ordförande
• Mikael von Krassow (S) 2 vice 

ordförande 
• Bengt Bengtsson (SD)
• Anders Davidsson (M)

• Agneta Gustafsson (M)
• Lars Goedecke (S)
• Annely Silfwerax (C)
• Patrik Ohlsson (SD)
• Jan-Erik Bengtsson (L)
• Sara Gigja (V)
• Linda Persson (KD)
• Kristina Coloka (S)
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Referensgruppens sammansättning
• Sofia Glantz, agil coach
• Anna Ristovska, barn och 

elevhälsa
• Robin Pehrsson, natur och 

ekologisk hållbarhet
• Karolin Andersson, utredare
• Karin Storm (fd. Rydh), civila 

samhället
• Per Sköldbäck, tillgänglighet
• Rose-Marie Karlsson, barnrätt 
• Dragan Kostic, integration och 

mångfald

• Viktor Heden, kommunikation
• Annika Åkesson, hälsoutvecklare 

HR
• Pernilla Theselius, stadsarkitekt
• Dag Lanneskog, ekonomi och 

kvalité
• Johanna Gundel Svensson, 

psykiatrisamordning  
• Anna Berglund, Ängelholms 

Näringsliv 
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Resultat 
För att arbeta mot en färdplan mot social hållbarhet har kartläggningen 
fokuserat på invånarnas behov i linje med den nya visionen för att se till 
kommunens ambitioner. För att få en färdplan framåt för 
hållbarhetsfrågorna i stort finns det några insatser vi behöver fokusera på 
för att tillfredsställa invånarnas behov och nå upp till de globala målen. 

Nedan beskrivs de processer vi behöver arbeta med för att få en färdplan mot social 
hållbarhet. Huvudprocesserna vi behöver arbeta med för att uppnå invånarnas behov 
beskrivs i fem större pilar (ljusblåa). Den sociala kartläggningen och 
medborgardialogerna har pekat ut behoven som sedan ligger till grund för 
processkartan och dess huvudprocesser. Det handlar om att skapa möjligheter för 
mötesplatser, stärka barnrätt, arbeta med mångfald, samt delaktighet och inkludering 
för att främja hälsa och välmående för alla invånare. Att möjliggöra aktivt 
hållbarhetsarbete. 

Beredningen vill särskilt trycka på systematik, samordning och mål - då det är 
områden idag som är diffusa, där vi jobbar i stuprör både inom tjänsteorganisationen 
men även politiskt, och det finns ingen systematik kring uppföljning av mål till hela 
organisationen. Det är viktigt med en aktiv och snabb uppstart för att få igång arbetet 
med en färdplan för social hållbarhet. Vi behöver jobba mer proaktivt och tänka till 
innan.   

Bild 1. Processkarta färdplan mot social hållbarhet

Källa: Sociala kartläggningen, beredningens medborgardialoger samt beredningens diskussioner
*KASAM = känsla av sammanhang
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Under beredningens arbete har det gått att urskilja ett mönster oavsett vem vi pratat 
med. Ett mönster som går att urskilja i hela tjänsteorganisationen, både hos 
socialtjänsten, ekonomi och planenheten som exempel. Det har även gått att urskilja 
i den politiska organisationen. Det är tydligt vad vi vill uppnå (som beskrivits i de 
fem huvudprocesserna) men det behövs lednings- och stödprocesser för att uppnå 
detta. Det är på lednings- och stödprocesserna vi behöver fokusera för att få en 
färdplan framåt. Processkartan är baserad på de behov som analyserats och kartlagts 
under året. Processkartan kommer vara underlag för beredningens fortsatta arbete 
under 2022.

Ledningsprocesser:
1. För att få hela organisationen med i hållbarhetsarbetet och med en utpekad 

riktning behövs det tydliga mål. Idag är det få nämndsmål som berör social 
hållbarhet och detta skapar en förvirring i organisationen dels vad som ska 
prioriteras när frågor står emot varandra (exempelvis, barnrätt eller ekologisk 
hållbarhet) och att det inte finns gemensamma mål att arbeta mot, 

2. Detta berör även frågan om att ha uppdaterade styrdokument, exempelvis 
både folkhälsoplanen och bostadsförsörjningsplanen gick ut 2019 och inget 
arbete har satts igång för att följa upp dem och ta fram nya. Ouppdaterade 
styrdokument innebär en avsaknad av styrning och svårigheter med 
uppföljning, 

3. Arbeta strategiskt med helheten, idag finns det ingen röd tråd i 
hållbarhetsarbetet, mycket bra händer men få vet om det och vi jobbar dels i 
stuprör men även i parallella processer. Att arbeta strategiskt med frågorna 
handlar även om att se saker som påverkar många invånare men som skulle 
snabbt gå att lösa, exempelvis strukturell hemlöshet (bostadsförsörjning) och 
hur hyrespolicyn för uthyrning av hyresrätter påverkar enskilda,

4. Tillitsbaserad styrning, arbetet kräver att med styrning, kultur och 
arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där 
varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och 
helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer och säkerställa att 
medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.

Stödprocesser 
1. Idag finns det stuprör i hur vi arbetar med ekonomiska frågor och 

budgeten för att få till en färdplan mot social hållbarhet. Hållbarhetsfrågor 
är nämndsövergripande frågor som kräver samarbete, samverkan och 
kunskap. Insatser kring utbildning eller nätverk, möjlighet att arbeta 
tillsammans över gränserna stoppas bland annat av budget- och resursfrågor. 
Vi hade delvis behövt se till en mer flexibel budget och sociala 
investeringsfonder,
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2. Omvärldsbevakning är en viktig fråga för att effektivisera processerna för 
hållbarhet, att ha kunskap och ha möjlighet att se hur andra kommuner 
jobbar för att inte uppfinna hjulet på nytt. Det kommer hela tiden ny kunskap 
inom dessa områden som vi behöver bevaka,

3. Systematik och uppföljning är en viktig del i hållbarhetsarbetet. Området 
hör samman med frågan om tydliga mål och uppdaterade styrdokument. Idag 
finns det inte mycket uppföljning som rapporteras till nämnder och 
fullmäktige angående dessa frågor – dels hur kommunorganisationen arbetar 
men även kring statistik och jämförelse med andra kommuner. Det pågår 
mycket arbete men det är inget politiken eller resten av organisationen får ta 
del av. För att uppmärksamma problem, ge goda exempel och se till insatser 
behöver vi få till en systematik kring uppföljning till politikerna. Nämndsmål 
och verksamhetsplanering som rapporteras uppåt är ett sätt, det ger även 
tydliga mål till verksamheterna. Angående statistik finns det även en annan 
aspekt, att sen folkhälsostrategen slutade för några år sen har vi ingen 
mottagare i kommunen som svarar på flera av de enkäter som skickas och 
som sedan är med i nationella jämförelser. Det är ingen som samordnar 
kommunens svar och skickar till myndigheter,  

4. Det saknas samordning kring samverkan internt och externt. Det finns 
en hel del nätverk för särskilda frågor inom hållbarhet (KS styrgrupp för 
mångfald, barnrättstrateger, barnkonventionsgruppen, ANDTS1, 
suicidprevention). Dels har några av grupperna inget tydligt syfte och de 
saknar samordning. Vi behöver arbeta med strukturen för att effektiversera 
och se till de resurser vi har. Få känner även till vilka som ingår i externa 
nätverk exempelvis hos Länsstyrelsen, Regionen, SKR och Familjen 
Helsingborg (sprida kunskap och ta med sig kommunens frågor i andra 
forum), 

5. Agilt arbetssätt, vi behöver bli bättre på att arbeta över gränserna och lära 
av varandra för att leverera bästa service till invånarna. Att hela tiden vara 
villig och intresserad av att förbättra processer så att de skapar värde för 
mottagaren. Att skola och socialtjänst exempelvis samarbetar när det 
kommer till individen, eller att socialtjänsten och planenheten diskuterar 
bostadsfrågor. Detta gäller även den politiska organisationen där KSAU 
samverkan är ett bra forum, 

6. Kommunikation internt och externt, vi behöver bli bättre på att berätta 
vad vi gör bra och hur vi arbetar med hållbarhetsfrågorna. Både för de 
inom kommunorganisationen men även till politiker och till invånarna. 

1 Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel
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Social kartläggning och medborgardialog
Under våren deltog beredningen tillsammans med referensgruppen bestående av 
tjänstepersoner med nyckelroller inom hållbarhetsfrågan i flertalet föreläsningar och 
workshops. Beredningen gav tjänstepersonerna i uppdrag att ta fram en social 
kartläggning. Kartläggningen tillsammans med beredningens medborgardialoger 
utgör ett av underlagen för processkartan och beredningens vidare arbete under 
2022. Den är strukturerad efter de åtta folkhälsopolitiska målen.  Se bilagor; social 
kartläggning och sammanställning medborgardialoger. I den sociala kartläggningen 
beskrivs även aktiviteter och pågående samarbeten. Kartläggningen är framtagen av 
tjänsteorganisationen. 



2021-06-02

Sammanställning av den 
sociala kartläggningen 
genomförd VT21 
Social hållbarhetsberedning (KFB2) och 
referensgrupp – färdplan mot social hållbarhet 



Inledning 

Sammanställningen är strukturerad efter de åtta folkhälsopolitiska målen, detta ger 
en struktur och ett helhetsperspektiv. Fakta baseras på den kartläggning 
referensgruppen gjort under våren och lämnat in samt de 
föreläsningar/genomgångar som muntligen presenterats för social hållbarhets 
beredning (KFB2). Sammanställningen fokuserar på utmaningar och kommer vara 
ett underlag till det sociala bokslutet som skrivs fram under hösten 2021.

En definition av social hållbarhet: Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, 
jämlikt och tolerant. Det handlar om att jämna ut ojämlikhet. Där känner människor 
sig delaktiga i samhällsutvecklingen och har tillit till samhället. Att arbeta med social 
hållbarhet handlar om att skapa platser där människor trivs och kan leva ett gott liv, 
där de grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det finns goda 
förutsättningar att ta hand om sin hälsa.1 

Det övergripande folkhälsomålet: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom 
en generation.2

1 https://se.ramboll.com/press/artiklar/vad-ar-social-hallbarhet?gclid=EAIaIQobChMI6oS-
wq_48AIViNGyCh2S2gzxEAAYASAAEgL1vvD_BwE [Hämtad: 2021-06-02]
2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-
lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/ [Hämtad: 
2021-06-02]

https://se.ramboll.com/press/artiklar/vad-ar-social-hallbarhet?gclid=EAIaIQobChMI6oS-wq_48AIViNGyCh2S2gzxEAAYASAAEgL1vvD_BwE
https://se.ramboll.com/press/artiklar/vad-ar-social-hallbarhet?gclid=EAIaIQobChMI6oS-wq_48AIViNGyCh2S2gzxEAAYASAAEgL1vvD_BwE
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/
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1 Målområde 1 – det tidiga livets villkor
Målområdet: Att alla barn får en bra start i livet med goda uppväxtvillkor som 
stimulerar deras tidiga utveckling, inlärning och hälsa är avgörande för att uppnå 
jämlik hälsa som barn och som vuxen. Barn som haft möjlighet att utveckla de 
grundläggande förmågorna tidigt i barndomen har fått en mer stabil grund att stå på 
och i förlängningen bättre hälsa. Särskilt barn som växer upp i ekonomisk utsatthet 
får oftare sämre hälsa som vuxna.

1.1 Vilka utmaningar ser vi?
Inom målområdet finns det utmaningar både organisatoriskt men även hur vi väljer 
att resursfördela. Kartläggningen pekar mycket på barn och ungas villkor i skolan, 
men även utmaningar i hur vi bygger skolor, skapar mötesplatser för unga, samt 
insatser kring LSS och SoL. Det handlar om att sätta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn, där barn hörs som en individ med rätt till åsikter. Vi behöver bygga 
strukturer för deras dialog och delaktighet. 

Det är svårt att få till omfördelning av resurser och insatser till förebyggande insatser. 
Det handlar även om behovsanalyser och en viss flexibilitet inom de kommunala 
verksamheterna kopplat till olika målgrupper. Exempelvis inom LSS. Behoven 
förändras över tid, vilket kräver en flexibilitet i verksamheten gällande till exempel 
kompetens hos personalen då antalet personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) inom LSS ökar. Sett tillbaka i tiden bestod 
målgruppen till stor del av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns 
även utmaningar för familjecentralerna, då inom gruppen vårdnadshavare som har 
en intellektuell funktionsnedsättning - det saknas resurser för föräldraskapsstöd för 
föräldrar till barn mellan 6-12 år. 

Samverkan mellan huvuduppdragen är viktigt. Dialog pågår mellan Hälsa och 
Lärande och familj (LoF) och behövs vidare för att tillförsäkra att barnet får de bästa 
insatserna utifrån sina behov och situation. Ett exempel är bostad med särskild 
service för barn eller boende i familjehem som har två olika lagstiftningar, frågan är 
då om insats ska ske enligt LSS eller SoL. Fler barn får beslut om barnboende. Här 
behövs en utökad samverkan mellan Funktionsstöd inom Hälsa och Individ och 
familjeomsorgen inom huvuduppdrag Lärande och familj. Lärande och familj kan ge 
stöd till barn och föräldrar enligt  SoL.  Inom skola finns det stora skillnader där 
likvärdigheten saknas kopplat till måltider. Måltidspersonal ser skillnaderna i 
levnadsvillkor. Måndagar och fredagar går det åt mer mat, för vissa elever är det bara 
i skolan man får ett lagat mål mat. Måltidspersonal skulle önska att man får bättre 
kunskaper kring bemötande av barn och elever med särskilda behov.
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Målområdet handlar även om bygg- och stadsplanering, funktionella lokaler för barn 
och unga där vi kan ta hand om växande barngrupper, med barn med speciella behov 
som är resurskrävande. Resurserna för barnhälsoarbetet är inte på något sett 
likvärdiga de resurser som finns för elevhälsoarbetet. Dessutom är det en låg 
barnpeng i Ängelholm. Kartläggningen påpekar även frågan om hållbar 
trafikutveckling kring skolorna.

I frågan om föreningar visar kartläggningen att vi behöver skapa så goda 
förutsättningar för föreningarna som möjligt med deras insatser för det tidiga livets 
villkor. Att nå alla barn och unga för att kunna ge samma möjligheter att ta del av 
kommunens kultur- och fritidsutbud. Vill erbjuda fler kostnadsfria 
aktiviteter/utbildningstillfälle, tex simskola, livräddardagar etc ,för att nå exempelvis 
ekonomiskt utsatta.  Det påpekas att det finns ett kommunikationsproblem i att nå 
utsatta grupper, särskilt nyanlända - då vi når inte alla i befintliga kanaler. Det handlar 
om delaktighet och dialog. Att nå alla nyanlända med viktig information och på det 
sätt de kan ta emot. 

Avslutningsvis, pandemin är en påverkansfaktor inom målområdet som ställer stora 
krav på flexibilitet där vi kommer se konsekvenser först på längre sikt.

1.2 Analys - pågående aktiviteter kopplat till målområdet
Familjecentralerna, en i Munka-Ljungby och en i centrum, har ett tydligt fokus på 
tidiga, behovsanpassade, föräldrastödjande insatser. T ex riktat till unga föräldrar. 
Det finns också inom Älvans verksamhet familjegrupper och resursteam riktade till 
barn och ungdomar samt fokus på att stärka föräldraskap med fokus på omsorg och 
barns utveckling.

Barn- och elevhälsan arbetar utöver det lagstadgade uppdraget med 
specialpedagoger, psykolog och logoped riktat mot förskolan för att stärka 
barnhälsoarbetet. Samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten som syftar 
till att öka barn- och elevhälsokompetensen för att kunna erbjuda en mer likvärdig 
barn-och elevhälsa. Inom ramen för detta arbete ingår även uppstarten av den 
kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen. Denna stärker kommunens 
kompetens och möjlighet att erbjuda undervisning till elever med särskilda behov.

Det har genomförts flera konkreta satsningar med fokus på tillgängliga lärmiljöer och 
likvärdig utbildning för alla barn och elever. Den pågående Likvärdighetssatsningen 
mot språk-, läs- och skrivutveckling har utökats och omfattar nu samtliga 
verksamheter från förskola till årskurs 9. Även matematik ingår numera som ett 
prioriterat område inom satsningen.
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Samhällsorienterings kurser (100 timmar) för nyanlända där de får information om 
barnomsorg och möjligheter vilka finns i kommunen

Aktivitet Förebygger fortsätter med utökad satsning. Fritidsbanken är på gång.

2 Målområde 2 – kunskaper, kompetens & 
utbildning

Målområdet: Att utveckla människors kompetenser och kunskaper genom lärande 
och utbildning är väsentligt för att uppnå jämlik hälsa. Det finns ett starkt samband 
mellan utbildningsnivå och hälsa. Livsvillkor, levnadsvanor och andra förhållanden 
som bidrar till god hälsa är bättre och mer hälsofrämjande bland personer med högre 
utbildningsnivå. Förvärvade kunskaper och kompetenser genom utbildning ger 
möjlighet till högre status men också till att stärka psykologiska och sociala resurser 
samt reell möjlighet att påverka den egna situationen, vilket kan minska fysiska och 
psykosociala risker.

2.1 Vilka utmaningar ser vi?
Målområdet berör utmaningar både inom kunskap, utbildning och kompetens. Just 
kompetensförsörjning utmärker området på flera sätt. 

Kunskaper. Det saknas generellt kompetens inom kommunen att nå ut till alla 
målgrupper. Det handlar både om målgrupper som är oorganiserade, andra 
modersmål, annan kultur, digitalt utanförskap etc. Ett exempel som ges är att 
tjänstepersonerna ofta är en rätt homogen grupp. 

Det saknas inom kommunen kunskap om folkhälsoarbetet och då social hållbarhet, 
det finns inga mål eller styrdokument efter att folkhälsoplanen gick ut. Det finns inga 
nätverk eller samordnande ansvar för frågorna, dvs brist på struktur och systematik. 
Exempelvis saknas det en plan kring könstillhörighet - hur jobbar andra 
verksamheter med dessa frågor. Kan vi göra det kommunövergripande? 

Just samverkan är något som tydligt syns i kartläggningen, det handlar ofta om 
kunskap och förståelse för varandras arbeten inom kommunen. Samverkan mellan 
huvuduppdrag. Frågor som ställs är: En översyn av samarbete mellan gränserna med 
brainstorming, vilka problem kan vi lösa? Vilka kan vi i nuläget inte lösa? Exempelvis: arbetet 
med att skapa förståelse för de möjligheter till kunskap som kan erbjudas av 
Järnvägens museum har hittills inte lett till samarbetsformer mellan museet och 
skolan. Detta innebär att barn och unga går miste om olika sätt att inhämta kunskap. 
Vi behöver skapa samsyn kring hur Ängelholms museer kan vara en aktiv 
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samarbetspartner för ökat lärande i flera ämnesområden, samt sätta en gemensam 
strategi för hur detta ska genomföras. Ett annat exempel är utmaningen att få till en 
fungerande samverkan och ett fungerande samarbete mellan barn- och 
ungdomspsykiatriska, barnrehabilitering, skola, elevhälsa och socialtjänst. 

Att skapa förståelse handlar även om att se kulturmiljövärdena som värda resurser 
att satsa på då det bidrar till ett bättre samhälle. Det handlar både om gamla och äldre 
miljöer. Kunskap om vår gemensamma kulturmiljö är viktig för människors 
välbefinnande och identitet. I de nationella kulturmiljömålen från 2013 lyfts 
kulturmiljöns roll som kunskapsbärare fram liksom människors delaktighet i 
kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.

Utbildning. Inom skola finns den största utmaningen i skiljelinjerna mellan nationell 
och lokal styrning. Den lokala politiken har mer en stödjande roll. Skollagen kap. 6-
7 reglerar skolans roll i sociala hållbarhetsfrågor. Det finns dock utmaningar kring 
trångboddhet i skolorna, resursbrist och stress. Det finns ett behov kring förnyelse 
på Kulturskolan, ny kompetens och nytt utbud. Det finns även ett behov av att 
utveckla barnets respekt och kunskap för mänskliga rättigheter. 

Det finns utmaningar i resurshantering och insatser för att stärka nyanlända barns 
möjligheter att uppnå en likvärdiga skolresultat som barn från ett majoritetssamhälle. 
Behov av resurser inom förskola och skola som tidigt kan identifiera barn med 
sårigheter och som tidigt agerar kompensatoriskt. Detta handlar även om att arbeta 
med inkludering av barn och unga i samhället, exempelvis genom mötesplatser. 

Kompetens. Det finns utmaningar i att bibehålla personal och få dem att stanna kvar 
efter intern vidareutbildning. Det handlar om kompetensförsörjning inom 
kommunen och behålla de personer vi satsat på. Vi har exempelvis få utbildade 
undersköterskor. Vidare ser vi utmaningar i att allt fler sökande saknar körkort, det 
ger därmed en svårighet att rekrytera till roller som kräver körkort. Det finns även 
behov av att validera och legitimera exempelvis vårdbiträdenas och 
undersköterskornas yrkesroll och skapa karriärvägar för dem. 

Det finns även andra utmaningar och möjligheter listade: digital utveckling kräver 
kompetens, jämställda löner, attrahera nya till bristyrken och möjlighet att vara i 
jobbdeltid under sjukskrivning. 

Kunskapsintensiva företag har en nyckelroll för kommunens och regionens 
konkurrenskraft och tillgången på kompetens och ny kunskap är centrala faktorer 
för framgång. Företag i alla branscher och över hela landet har allt svårare att hitta 
arbetskraft. Att företag hittar rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna 
etablera sig, verka och växa i kommunen och i regionen. För att tillvarata regionens 



7 (27)

inneboende kompetens och för att attrahera kompetens från andra delar behöver 
Ängelholm kunna erbjuda högre utbildningar.

Ska kompetensförsörjningen fungera bättre måste också vägledningsarbetet i skolan 
fungera bättre. Oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur är det avgörande, både för 
företagens konkurrenskraft men också kommunens kvalitet på välfärden, att det 
finns personer med rätt kompetens. Det är en grundförutsättning att både elever i 
grundskolan men även äldre medborgare ges likvärdiga förutsättningar att göra väl 
övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv.

Vi behöver bli bättre på att skapa ett samhälle för alla, och utgå från sociala värden 
och ett barnrättsperspektiv. Det ska tydligt finnas med på handläggningsnivå i 
ärenden till nämnder i tjänsteutlåtanden, men även i olika planprocesser. 
Resursfördelning och förebyggande insatser är pågående områden i kartläggningen.

2.2 Analys - pågående aktiviteter kopplat till målområdet
För att väcka barns och elevers lust och intresse för högre utbildningar erbjuder 
satsningen Doktorander i lärande (DiL), att eleverna får möta doktorander och ta del 
av deras forskning. För att ytterligare fördjupa barns och elevers intresse för 
forskning och högre utbildning har det pågående arbetet inom DiL fördjupats genom 
gymnasieskolans medlemskap i Vetenskap och Allmänhet för att i nationell 
samverkan med andra aktörer främja öppenhet och dialog mellan forskare och det 
omgivande samhället.

Ängelholms akademi, projektet Campus Ängelholm, ett samarbete mellan kommun, 
akademi och näringsliv verkar för att kunna erbjuda högre utbildningar på ett 
Campus i kommunen. 

Lärande och familj har tillsatt en samordnande strategisk funktion (Utvecklare Skola 
arbetsliv). Rollen håller samman det strategiska arbetet och på övergripande nivå 
skapar en röd tråd och helhet i arbetet som inkluderar all samverkan mellan skola 
och arbetsliv. 

KAA – Kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar (16-19 år) som inte går i 
gymnasiet.

Jag-Kan. Projekt för att hjälpa personer till studier och arbete. Nu sker största delen 
av arbetet utifrån arbetsmarknadsenheten.  



8 (27)

3 Målområde 3 - arbete, arbetsförhållanden och 
arbetsmiljö

Målområdet: Arbete och god arbetsmiljö är viktiga områden för att uppnå jämlik 
hälsa. Människor som arbetar har i regel bättre hälsa än de som saknar ett arbete eller 
sysselsättning. Gynnsamma arbetsförhållanden stärker personlig utveckling, hälsa 
och välbefinnande, medan ogynnsamma arbetsförhållanden ökar risken för ohälsa. 
Personer i arbetaryrken har generellt en sämre arbetsmiljö.

3.1 Vilka utmaningar ser vi?
Detta målområde präglas till en stor del av de förändringar vi ser för statliga 
myndigheter och dess närvaro på lokal nivå. Det kan innebära ett förändrat uppdrag 
för kommunen då arbetsförmedlingen omorganiserar och minskar sin lokala närvaro. 

Området handlar även om resursutnyttjande. Att ha ett optimalt resursutnyttjande 
samtidigt som vi ska ha en god arbetsmiljö, där det sker förändrade 
arbetsförhållanden. Exempelvis att använda välfärdsteknik är ett sätt att få en bättre 
arbetsmiljö samtidigt som det är en utmaning i införandet. Angående arbetsmiljö 
finns även utmaningen vid insatser i hemmet – dvs krav arbetsmiljö kontra brukarens 
privata hem. Här ser vi en missmatch/krock i behov. Ämnet berör även 
bostadsplanering och hur vi bygger bostäder. Då alltmer avancerad vård och omsorg 
i hemmet – boendet kan bli en begräsning i vad som kan utföras i hemmet i 
förhållande till hur arbetet behöver utföras för att upprätthålla kvalitet.

Huvudöverenskommelsen för Lärarförbundet (HÖK-21) berör även detta 
målområde, med insatser inom områdena arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation 
och lönebildning i syfte att trygga kompetensförsörjning inom skolan på såväl kort 
som lång sikt. 

Fortsatt angående resurser finns det utmaningar för handledning och introduktion 
för deltidsanställda och arbetsmarknadsåtgärder. Det krävs en dialog med unga för 
att hitta rätt strategier. Det kan handla om att utöka sommarjobb, fler praktiktjänster 
vilket flera enheter nämner, erbjuda fler unga att praktisera på ett jobb inom 
kommunen för att ge dem en bättre bild av vad det innebär att jobba hos oss och på 
den vägen kanske få fler som söker sig till oss. Det krävs även en samsyn kring hur 
vi arbetar med praktikanter och liknande tjänster. Tjänstepersoner behöver kunskap 
för att förstå hur vi ska tillvara på den yngre generationens kompetenser, ex. inom 
programmering, sociala medier, påverkan (advocacy). Det kan leda till stora framsteg 
för verksamheterna samt meningsfulla jobb för de tillfälligt anställda. Behövs 
översikt och hjälp och arbeta med matchning. Höjning av status på platserna. Detta 
handlar även om att utveckla med att införa barnkonventionen i arbetet. Hur kan vi 
få med de unga i de lokala processerna, arbetena?
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Området präglas även om reflektioner till att ställa om till en ny vardag efter akut 
pandemiperiod, hur arbetar vi med det? Samt att det kommer ta en stund innan vi 
ser effekterna av pandemin. Samtidigt är det en utmaning att i nuläget driva aktiviteter 
under pågående pandemi, exempelvis inom integrationsarbetet. Att hitta 
meningsfulla praktikplatser då arbetsmarknaden försvinner. Detta har kopplingar till 
kompetensförsörjning. Det nämns även att efter pandemin hur biblioteken är och 
kan vara en arbetsplats för besökarna, där det erbjuds en lugn och stimulerande 
arbetsmiljö för de som inte har en arbetsplats utanför hemmet – hur förmedlar vi 
detta? 

Relevant statistik för målområdet:
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Den demografiska förändringen angående arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
ställer frågor som: hur kommer befolkningen att se ut i framtiden?, visa olika 
befolkningspyramider?, och vem ska arbeta i framtiden? Åldersgruppen 19-30 år är 
tydlig som utflyttande från kommunen. Blir vi en äldre kommun? 

3.2 Analys - pågående aktiviteter kopplat till målområdet
Den samordnande strategiska funktion (Utvecklare Skola arbetsliv) som beskrevs i 
föregående målområde täcker även en del av utmaningarna inom detta område. Prao, 
praktik, APL och dyl. är en stor del av samverkan mellan skola och arbetsliv. Likaså 
samverkan med högskolor och universitet.
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Kommundirektörens ledningsgrupp tillsammans med Budgetenheten har startat en 
dialog kring hur vi kan ställa om vår verksamhet inom befintlig budget så att vi ser 
helheten före delarna och skapar samsyn. Frågeställningarna är bland annat: Finns 
det funktioner/kompetenser som vi kan samordna? Hur kan vi utveckla samarbetet 
mellan de olika Huvuduppdragen och med Servicestödet?

HR arbetar just nu med en undersökning om hur medarbetare i kommunen upplever 
distansarbete under pandemin

Heltid som norm – den som vill ska få arbeta heltid.

Step In – Eu projekt med syfte att stärka arbetslösa personer närma sig 
arbetsmarknaden eller utbildning.

Lokalförankrat samhällsorientering för nyanlända kopplad till arbetsmarknaden. 
Projektet är finansierad av länsstyrelsen, paragraf 37, och realiseras i samarbete med 
andra kommuner inom Familjen Helsingborg.

Halv Femme är ett samverkansprojekt mellan 11 kommuner i nordvästra Skåne och 
Arbetsförmedlingen. Målsättningen är att underlätta för utrikesfödda kvinnor att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att förkorta vägen till arbete 
genom enhetlig kommunikation.

Samarbete mellan Vita Villan och socialtjänst för att hitta de barn som är mest utsatta 
i sin skolmiljö. Syftet är att förebygga att dessa barn ges förutsättningar att genomföra 
skolgången – att hitta sin bana i livet.

Mångfaldsveckan – årligt återkommande med föreläsningar om jämlikhet och 
tolerans för 7:e-klassare i Ängelholms kommun

Koncept Ung Omsorg, ett politiskt initiativ som i stort innebär att ungdomar ordnar 
aktiviteter för äldre som bor på särskilt boende. Ger ungdomar möjlighet till ett 
extrajobb, kunskap om äldreomsorgen samtidigt som det ger en möjlighet till ökad 
social samvaro för de äldre på boendena.

Läsombud - finns inom verksamhetsområde funktionsstöd. Är behjälpliga med att 
ge tillgång till läsning och information. Biblioteken erbjuder också läsfrämjande 
insatser. Via träffpunkter för äldre utbildas äldre i digitala lösningar för att motverka 
digitalt utanförskap. Även här finns synergier med Biblioteken som också arbetar 
med digitalt utanförskap. 
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Äldreomsorgslyftet - målet är ökad andel utbildad omvårdnadspersonal inom 
äldreomsorgen.

Inom Familjen Helsingborg finns program för trainee, mentorskap och framtidens 
ledare

4 Målområde 4 – inkomster och försörjningsmöjligheter
Målområdet: Inkomster och försörjningsmöjligheter är ett betydelsefullt för att 
uppnå jämlik hälsa och en av de viktigaste faktorerna för sociala skillnader i hälsa. Ju 
högre inkomsterna är, åtminstone i de lägre inkomstskikten, desto friskare är 
individen och desto längre är den förväntade livslängden.

4.1 Vilka utmaningar ser vi?
Inom detta målområde ser vi flera utmaningar för våra verksamheter, både inom 
skola, hälsa etc angående integrationsglappet. Det handlar både om 
bostadsmarknaden, utmaningar kopplat till statliga myndigheter och nyanländas 
möjligheter på arbetsmarknaden. 

Hållbara hyror vid boende som insats. Hyror för boende som beviljas som en insats 
enligt SoL och LSS är ibland högre än det går att få ersättning för från 
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Detta drabbar personer med en låg 
inkomst vars ekonomi kanske inte räcker till för att uppnå en skälig levnadsnivå enligt 
SoL. Det som då återstår är att söka försörjningsstöd från kommunen eller 
äldreförsörjningsstöd från Försäkringskassan. Eftersom dessa personer vanligen har 
en varaktig ersättning från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten löper de 
stor risk att vara beroende av ekonomiskt stöd livet ut. 

Något som beskrivs är att nyanlända ofta är sämre rustade för arbetsmarknaden, då 
kopplat till språk, formella och informella kompetenser samt sociala koder etc. 
Arbetsmarknaden har även ibland en negativ inställning mot de personer som 
kommer från andra kulturer. Här har vi även kommunikationsproblem att nå denna 
målgrupp och erbjuda dem stöd. 



13 (27)

Relevant statistik för målområdet:

4.2 Analys - pågående aktiviteter kopplat till målområdet
Sedan den 1 januari 2021 är försörjningsstöd en del av arbetsmarknadsenhetens 
verksamhet och enheten har också bytt namn till ekonomiskt bistånd. Syftet med 
förändringen är att stärka samarbetet mellan socialtjänsten och 
arbetsmarknadsenheten för att kommunen på bästa sätt ska hjälpa enskilda 
kommuninvånare till självförsörjning och ett självständigt liv genom arbete eller 
annan försörjning. När ekonomiskt bistånd finns på arbetsmarknadsenheten kan 
kommunen underlätta för kommuninvånarna i linje med arbetsmodellen en-väg-in. 
Genom att samla kompetensen på ett ställe kan samordnade insatser till jobb eller 
annan försörjning komma igång snabbare än idag. Pågår nu FINSAM finansierat 
arbete i samverkan med vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Tanken 
är att bygga olika spår inom ”en väg in” utifrån olika case. Exempelvis tillsammans 
med individkoordinatorerna, KAA (Kommunala aktivitetsansvaret) m.fl. Djupdyka i 
målgruppen, samt analysera och stämma av deras tankar, behov och idéer så att det 
som skapas stämmer överens med målgruppens behov. Processa fram tydlighet i 
arbetslinje, studielinje och i samverkan med de andra parterna, en linje för de som 
just nu inte står redo för arbete eller studier. Kunna nyttja tankarna, metoderna och 
erfarenheterna från såväl JagKan med individkoordinatorer och metoderna 
Supported employment och Supported education samt verktygslådan inom Halv 
femme.  

StepIN rustar arbetssökande i åldern 18–64 år, för de behov som finns i 
verksamheterna, samt matchar individer och arbetsuppgifter. Projektet finansieras 
med stöd av ESF (Europeiska socialfonden).
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Biblioteken bidrar till att komma vidare med jobbsökning och bidragsansökningar 
genom t.ex. fri information, tillgång till wi-fi/datorer, teknikhjälp, internetguidning, 
utskrifter. 

Lönebidrag, Habiliteringsersättning – ersättning till deltagare av daglig verksamhet 
inom LSS. Finns också insatser inom SoL och LSS för att arbetsträna och närma 
sig den reguljära arbetsmarknaden eller skyddad anställning.

Heltid som norm – Den som vill ska få arbeta heltid.

5 Målområde 5 – boende och närmiljö
Målområdet: Boende och närmiljö är en viktig komponent för en god och jämlik 
hälsa. Bostaden är en viktig plats för återhämtning, vila och rekreation. En sund, 
trygg och trivsam boendemiljö är också ett grundläggande mänskligt behov och den 
som inte har rimligt goda boendeförhållanden har svårt att klara övriga delar av livet, 
såsom t.ex. utbildning och arbete, som i sin tur har stor betydelse för hälsan. Att 
känna sig trygg i sitt boende har också stor betydelse för viljan och lusten att vistas 
utomhus i närområdet. Låg socioekonomisk position samvarierar med hög 
exponering för olika riskfaktorer i boende och närmiljön, och genom detta ökar 
risken för ohälsa, sjukdom och en ojämlik hälsa.

5.1 Vilka utmaningar ser vi? 
Det finns många tankar och en del utmaningar angående social hållbarhet kopplat till 
målområdet boende och närmiljö. Det finns b.la. potential att få med de sociala 
frågorna tidigt i planprocessen. I dagsläget finns inga lagkrav eller direktiv att bejaka 
sociala hållbarhetsfrågor i plan- och byggprocesser utan det är upp till det 
kommunala självstyret. När detaljplansprocessen börjar hade det varit fördelaktigt 
för planheten att tidigt få signaler på sociala indikatorer, en samverkan med andra 
huvuduppdrag för att få med dem i analysen och få kunskap i exempelvis 
folkhälsofrågorna. Men det behöver komma tidigt, innan planbesked, och i rätt 
forum. Här finns det som sagt potential att få med de sociala frågorna, då 
planbeskeden och programmen idag är rätt allmänt hållna. Det är dock en process 
som präglas av lagkrav och korta tidsprocesser. 

Planprogrammen och detaljplaner anses vara ett bra sätt att arbeta med sociala frågor. 
Det hade varit intressant med en sådan här diskussion mellan huvuduppdragen då 
det är mycket man ska väga in. Planenheten nämner att socialtjänsten är en aktör 
som är värdefull att få med i ett framtida samarbete. Detta är intressant då även 
socialtjänsten nämner att de gärna vill vara med i sådana här frågor. Båda aktörerna 
ser ett behov av samverkan. Socialtjänsten önskar att få vara delaktiga i planering av 
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nya bostadsområden och byggnationer, och tillsammans med stadsmiljö föra dialog 
och analys. Det finns ett behov att fundera kring hur vi bygger bostadsområden och 
blanda boendetyper. Det finns en segregerad bostadsmarknad idag vilket påverkar 
integrationsfrågan. Det finns tecken på trångboddhet och att en utsatt 
socioekonomisk grupp har svårt att få möjlighet till ett förstahandskontrakt. Det 
nämns att om det genomförs en gemensam analys så blir det naturligt invävt i 
processer då kunskapen ökas, då vet vi vilken typ av analys vi ska genomföra i 
Ängelholms kommun. Hållbarhetsfrågorna generellt syns idag inledningsvis i 
processen och om nämnderna väljer att bejaka det vid beslut eller i beslutsunderlaget. 

Relaterat till skrivningen ovan ser vi utmaningar att stimulera äldre personer till en 
tidigare flytt till ett mer anpassat boende, istället för en “krisflytt” när det nuvarande 
boendet inte längre fungerar. Det finns behov av att bygga boenden som är 
anpassningsbara utifrån flera målgrupper och livets alla skeenden. Det finns även en 
utmaning att erbjuda personer inom målgruppen LSS då de har en tradition att på 
kvar i samma boende hela livet. Trots att behoven förändras över tid. 

Den övergripande utmaningen är alltid avvägningen mellan olika behov i 
planprocessen och bostadsbyggande: Vems behov ska väga tyngst? Här finns även 
aspekten av när mål står emot varandra, exempelvis sociala värden och ekologiska 
vad väger då tyngst? Behov handlar om att se till att uppfylla verkliga bostadsbehov, 
inte bara det marknaden ‘vill’ bygga. Vi behöver verka för en variant av boendetyper 
och upplåtelseformer, där även billiga bostäder behöver ha en viss standard. Vi ska 
verka och driva för innovation i hållbarhet inom boende. En sådan tydlighet hade 
varit värdefull. En annan utmaning är att få förståelse för olika besluts konsekvenser, 
hur de kommer att påverka den byggda miljön och i förlängningen människors 
livsvillkor. Det handlar om att skapa bostadsområden som är socialt hållbara och 
boendemiljöer som präglas av goda miljöfaktorer där barn och ungdomar får vara 
delaktiga. Att även få till en strukturerad samverkan med civilsamhället i exempelvis 
nybyggnationer för att skapa delaktighet i processen.

En annan aspekt som återkommer är barnrättsfrågan som även det handlar om olika 
behov, konventionens grundprincip om barnets bästa gäller även den fysiska miljön 
och beslut om gestaltning av barns livsmiljöer. Att verkligen på ett konsekvent sätt 
utgå från barnets bästa i arbetet med detaljplaner och bygglov är en enorm utmaning. 
Även om handläggarna har ansvaret och uppdraget utifrån lagen och PBL, så hamnar 
ofta barnets bästa i konflikt med andra kriterier. På vilken nivå ska man lägga 
”barnets bästa” ä dock frågan.

Problematiken med hemlöshet inte endast en angelägenhet för socialtjänsten utan 
för hela kommunen vilket är en utmaning. 
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När vi diskuterar närmiljö är trygghetsfrågan central. Det finns handlingsplaner i 
kommunen både för trygghet och säkerhet, samt handlingsplan för krisberedskap. 
Mötesplatser är ett återkommande tema där vi behöver skapa flexibla mötesplatser 
som kan nyttjas av flera intressenter, exempelvis skola på dagtid och föreningsliv på 
kvällstid. Att skapa ett ekonomiskt utrymme för innovation vid skapande av nya 
utemiljöer. Mobila mötesplatser nämns med. 

Relevant statistik för målområdet:
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5.2 Analys - pågående aktiviteter kopplat till målområdet
En etablering av ett campusområde i Ängelholm ställer många andra krav för att 
locka studenter till Ängelholm. Till exempel lämpliga lokaler för ändamålet, 
mötesplatser, fritidsaktiviteter, caféer, uteställen, nattklubbar, fler bostäder såsom 
studentbostäder och även andra bostäder med ett läge och en hyresnivå som passar 
ungdomar. Så denna fråga är högaktuell inom projektet Campus Ängelholm som 
nämns i målområde 2.

Det pågår upprustning av särskilda boende– fokus på det friska och att kunna vara 
självständig i sin boendemiljö samt översyn av bostäder inom funktionsstöd. 
Välfärdsteknik – möjliggör att bo kvar i sitt ordinära hem och ger en ökad 
självständighet.

Inom samhällsorientering får nyanlända information om bostadsmarknaden och 
kommunens roll i bostadsförsörjning.

Sedan en tid tillbaka finns en Nattjour i kommunen. Uppdraget är att dels ge 
möjlighet till akut lösning för hemlösa men även att kunna arbeta långsiktigt med 
individen för att hjälpa denna vidare mot en mer permanent lösning.

Bostad/sociala lägenheter. Kommunens hyresgaranti banar väg för en mer långsiktig 
lösning för individen där densamma också efterhand kan ta mer eget ansvar genom 
att t ex ta över hyreskontrakt. Vräkningsförebyggande arbete.
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6 Målområde 6 – levnadsvanor
Målområdet: Levnadsvanor är ett centralt område för att uppnå jämlik hälsa. Många 
av förutsättningarna för en god hälsa påverkas av livsvillkoren och av individens egna 
val och levnadsvanor. Individers levnadsvanor skiljer sig åt beroende på deras sociala 
miljö, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar. Rökning, alkohol, dåliga 
matvanor, fysisk inaktivitet och sömnproblem är välkända riskfaktorer för att 
insjukna i bl.a. cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Socioekonomiska skillnader är 
tydliga för samtliga av dessa levnadsvanor och återfinns i alla åldersgrupper.

6.1 Vilka utmaningar ser vi?
Målområdet levnadsvanor präglas av diskussioner kring ANDTS-arbetet, ökad 
psykisk ohälsa, frågan om mötesplatser och förbyggande arbete. Strukturellt finns 
det ett behov och en saknad av struktur och strategi med en plan för folkhälsoarbetet. 
Vi ser en resursbrist överlag i denna fråga vilket är en utmaning.

Utmaningen med ANDTS-arbetet är att det inte finns ett sammanhållande arbete 
och helhetsgrepp med en samordnade roll eller nätverk för frågorna. Frågan handlar 
även om hur vi skapar material som är av värde för barn för att skydda barn och 
unga från olaglig användning av narkotika och andra droger. 

Forskning påvisar att läsfrämjande insatser har en stor påverkan på levnadsvanor. 
Det görs redan mycket på området men ett behov finns att arbeta över gränserna. 
Utmaningen kring suicidpreventivt arbete är att få samtliga verksamheter inom 
kommunen att delta samt se sin del och möjlighet att delta i arbetet. Kopplat till 
psykisk ohälsa ser vi i brukarundersökningar att känslan av ensamhet ökar bland 
äldre, där pandemin har spelat en roll. En samverkan mellan kommun och region 
kring personer med behov utifrån psykisk ohälsa - rätt insats i rätt tid, vem och när? 
Här kan det även påpekas att det är över lag en hög sjukfrånvaro bland personal 
inom vård och omsorg. 

Vi ser förändrade levnadsvanor vid inflytt på boende inom LSS, en ohälsosam 
viktuppgång är vanligt förekommande. Vidare är levnadsvanor ofta kopplade till 
ekonomi och individer från socioekonomiskt utsatta grupper som har en utmaning 
att prioritera rätt angående motion, hälsosam mat m.m.

Mötesplatser beskrivs som det tredje offentliga rummet, som inte är skola, arbetsplats 
eller jobb. Hur kan vi arbeta mer med ett sådant offentligt rum? Samarbetspartners 
med civilsamhället är också relevant för att nå bredare målgrupper. 

Det finns en avsaknad kring plan för tillgänglighet, där tillgänglighetsguiden är ett 
steg på vägen. Vi börjar se tillgänglighetsanpassning av stränder och vandringsleder. 
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Marknadsföringsinsatser generellt nämns även i andra frågor, syns vi inte finns vi 
inte. 

6.2 Analys - pågående aktiviteter
Agil arena: ANDTS. ANDTS arbetet bland unga mycket viktigt och kommunen 
saknar idag en tydlig övergripande strategi och plan för detta arbete. Arenan behöver 
en motor, en samordnade funktion. Nationella strukturer bygger på att det finns en 
samordningsfunktion i kommunerna. Svårt att delta i olika forum som en grupp som 
arenan är.

Agil arena: Suicidprevention. Inom arenan har IFO har ett kommunövergripande 
projekt tillsammans med säkerhetsenheten för att göra nulägesbeskrivning av det 
nuvarande suicidpreventiva arbetet, föra dialog med interna och externa aktörer samt 
framtagande av förslag till kommunövergripande åtgärdsplan. 

Integrerad beroendevård. utveckla ett arbetssätt som leder till en integrerad och 
sammanhållen vårdkedja genom en tätare samverkan inom kommunen och med 
regionen, LARO och primärvården för kommuninvånare som befinner sig i riskbruk, 
missbruk, har psykisk ohälsa samt samsjuklighet. 

Familjecentralerna arbetar med utbildning kring levnadsvanor och även anknytning 
och barns utveckling och behov.

Inom samhällsorienteringen och SFI, får man information om levnadsvanor och hur 
de påverkar vår hälsa och välmående

Barn- och elevhälsans skolsköterskor utför de lagstadgade hälsobesöken och träffar 
på så sätt i stort sett alla elever i skolan under deras skolår.

Aktivitet Förebygger

Samverkan med föreningslivet samt utveckling av friluftslivet pågår inom Kultur och 
stad. Man arbetar även med tillgänglighetsanpassningar.

Utformningen och fördelningen av rekreationsmöjligheter av olika slag i både 
bostadsområden, stadsdelar och övergripande strukturer i kommunen som 
cykelbanor, grönstråk, motionsslingor etc 
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7 Målområde 7 – kontroll, inflytande och 
delaktighet

Målområdet: Att människor har kontroll över sitt eget liv, tillit till andra, inflytande 
och delaktighet i samhället är centrala områden för att uppnå jämlik hälsa. 
Sannolikheten är större bland personer med lägre socioekonomisk position att 
uppleva sig ha sämre kontroll och inflytande över sina egna livsvillkor och 
utvecklingen av samhället i stort, samt mindre gemenskap och delaktighet.

7.1 Vilka utmaningar ser vi?
Utmaningar kring kontroll, inflytande och delaktighet berör frågor som medborgar- 
och brukardialoger, samt hur vi får med samverkan med det civila samhället i våra 
processer. Vi ser en utmaning i att få till värdefulla dialoger med våra invånare och 
öka deltagandet i de brukarundersökningar som sker. Unga som grupp benämns 
frekvent. 

Vi ser en utmaning i att öka deltagandet i brukarundersökningar, överlag oavsett om 
det gäller brukar- eller medborgardialoger är det svårare att nå vissa målgrupper och 
socioekonomiska grupper. Det är ofta samma människor eller grupper som deltar i 
dialogprocesser och som får sin röst hörd - en utveckling vi ser i hela Sverige om inte 
särskilda insatser görs. Det saknas även kompetens inom tjänsteorganisationen hur 
vi når fler, och hur vi bäst möter olika grupper. Särskilt utsatta grupper nämns. Ett 
exempel nämns att nyanländas uppfattning om hur de kan påverka är ofta på rätt låg 
nivå. Mekanismer bakom demokrati anses ofta krångliga. Och omvärldsbevakning 
visar en trend att allt färre upplever att de har politisk representation. 

Även om det anses vara en utmaning finns det ett intresse inom stora delar av 
organisationen att samverka och “få till” medborgar- och brukardialoger. Det 
handlar om att få nulägesbilder och låta invånarna påverka. Hur får vi med hela 
organisationen för samverkan med civila samhället? 

Unga som grupp och barnrätt nämns som sagt frekvent. Det påpekas att dialogen 
med kommunens unga är en förutsättning för att vi ska ta rätt beslut om framtiden 
och de satsningar som görs samt ska göras. Här är Ungdomsfullmäktige och 
Ungdomsombudet ett viktigt arbete liksom dialogen med de unga ute på 
fritidsgårdarna kring vad de vill göra samt hur vi ska utforma verksamheten. Här är 
utmaningen att delaktigheten ska bli ”på riktigt” och inte spel för galleriet för att 
sedan köra på som vanligt. Här krävs ett tillitsskapande ledarskap där vi vågar låta de 
unga ta för sig utan att vi hämmar dem med alla måsten som vi tycker är viktiga. 
Därför måste t ex ansvaret för Ungdomsfullmäktige och Ungdomsombudet hamna 
direkt under kommunledningsgruppen för att inte marginaliseras ute i en enskild 
verksamhet.
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Det är inte bara att nå folk som anses en utmaning inom området. Det är en utmaning 
att implementera de synpunkter som kommer in via dialog, där återkoppling är 
oerhört viktigt men svårt. Frågan ställs vilka möjligheter vi har att göra 
omprioriteringar utifrån de förslag som inkommer från medborgarna? Balansen 
mellan en ökad dialog med medborgarna och resurser att hantera detta. Här handlar 
det även om att inkorporera metoden i det dagliga arbetet och att det inte blir ett spel 
för gallerierna, att brukar- och medborgardialoger blir något organisationen är 
bekväma och vana med. Det handlar om hur vi tar dialogen till nästa steg? De arbeten 
som pågår i kommunen bör följas upp och utvärderas, där målet handlar om hur vi 
kan få en struktur för brukardialog som tar upp de stor kommunala frågorna och de 
små enhetsspecifika frågorna. Det viktigaste målet gällande detta är att få till 
medborgar- och brukardialog (planering, genomförande och utvärdering), om inte 
enbart de stora frågorna, utan också de små. Att vi införliva det i hur vi arbetar till 
vardags, att förhindra att varje brukardialog blir ett ”event”. Detta är en av de 
viktigaste strategiska frågorna den kommande tiden. Skulle vi kunna vara mer 
aggressiva i hur vi implementerar metoden? Tankarna finns om att skapa ett 
årsprogram med arrangemang helt kring exempelvis brukardialog.

Området handlar även om mötesplatser. Utmaningen är att det saknas tillräckliga 
naturliga mötesplatser – hur förstärker vi möjligheten för människor att träffas? 
Betydelsefullt med gränsöverskridande mötesplatser, vi vill nå hela familjen över 
generationer. 

Kommunikation med brukare inom verksamhetsområde funktionsstöd, att kunna 
kommunicera på olika sätt utifrån individen, är en utmaning. 

Relevant statistik för målområdet:



22 (27)

7.2 Analys - pågående aktiviteter kopplat till målområdet
Stort fokus finns på människors möjlighet att göra sin röst hörd i 
detaljplaneprocessen och bygglov, metodutveckling sker kontinuerligt.

Medborgardialoger och former för delaktighet, särskilt i tidiga skeden

Man genomför Husmöten/Boenderåd – på boende som kräver beslut enligt SoL och 
LSS. Valfrihet (LOV)– ökat inflytande genom aktiva val av utförare av hemtjänst.

SIP – samordnad individuell plan (externa och interna) där brukaren själv är en part.

Aktivitet Förebygger

Fritidsbanken

Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter

Biblioteken är ombud för flera e-tjänster, t.ex. Ängelholmsförslaget. Har också 
lokaler som fungerar väl som forum för demokratifrågor genom samarbeten och 
arrangemang. 

Dialogen med kommunens unga är en förutsättning för att vi ska ta rätt beslut om 
framtiden och de satsningar som görs/ska göras. Här är Ungdomsfullmäktige och 
Ungdomsombudet ett viktigt arbete liksom dialogen med de unga ute på 
fritidsgårdarna kring vad de vill göra samt hur vi ska utforma verksamheten. 
Kommunens fritidsgårdsverksamhet har som grund för sin verksamhetsplan 
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barnkonventionen med speciellt fokus på artiklarna 2,3,6,12 och 31. Artikel 12 
handlar ju om barns rätt till delaktighet och inflytande.

Finns idag 6 barnrättsstrateger som arbetar med att lyfta barnrättsfrågorna i 
kommunen samt att initiera utbildningsinsatser för såväl medarbetare, 
beslutsfattande chefer och politiker. Det saknas dock en kommunövergripande 
strategi gällande barnrättsarbetet.

Kultur och Stad har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med brukardialog

Det finns ett tydligt uppdrag att stärka samverkan med civila samhället.

Samverkan med näringslivet via fokusgrupper för utveckling av stadskärnan samt 
med byalag för utveckling av landsbygd.

Skolornas demokratiarbete och likabehandlingsarbete.

Barnkonventionen är lag!

Samhällsorientering och SFI undervisning omfattar även information om frågor 
kopplade till inflytande och delaktighet.

Familjecentralerna är HBTQ certifierade. 

Personligt Ombud. Kommunen arbetar med ombudsverksamhet genom att anlita 
PO-Skåne.  Syftet är att bidra till återhämtning, delaktighet, goda levnadsförhållande 
samt stödja personer med psykisk funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter 
i samhället. Men även att påtala systemfel som kan finnas inom samhällets olika 
myndigheter.

8 Målområde 8 – en hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård

Målområdet: Hälso- och sjukvård bör erbjuda vård som ger bästa hälsoresultat med 
befintliga resurser. Vården bör vara tillgänglig efter behov, patienter erbjudas 
hälsofrämjande och förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser av god 
kvalitet samt delaktighet och kontinuitet. 
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8.1 Vilka utmaningar ser vi?
Den pågående pandemin ställer krav och prövar samhället i stort, vilket kräver 
omställning. Samverkan är en genomgående fråga inom målområdets kartläggning. 
Det finns potential i att utöka samverkan med civilsamhället i dessa frågor om fler 
utmaningar som välfärden står inför. Anhörigas insatser är även de en grupp som 
spelar stor roll för insatser och en samverkan där hade varit av intresse att utveckla. 
Utveckla samverkan med primärvård, slutenvård och specialistvård i det 
förebyggande arbetet. Samverkan för att se barn och ungdomens bästa, föra dialoger 
kring hur man kommer fram till barnets bästa utifrån barnens egna tankar och åsikter.

Här påverkas vi även av den demografiska utvecklingen som nämndes under 
målområde 4 med tillhörande statistik. Allt färre ska hjälpa, stödja och försörja allt 
fler. Kompetensförsörjning är även här en aktuell fråga. Vi ser en breddad målgrupp 
som kräver ny kompetens för att möta komplexa behov. Utmaning att hitta personal 
med rätt kompetens. Matcha personalresurser i förhållande till uppdraget.

Avslutningsvis, hälsa och levnadsvanor är sammankopplade med utbildning och 
ekonomi. Svårt att ta hand om en del utan att ta hand om helheten. 

Relevant statistik för målområdet
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8.2 Analys - pågående aktiviteter kopplat till målområdet
Boendestöd till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. 
Individer kan ansöka om boendestöd med rehabiliterande insatser, t ex stöd och 
struktur i vardagen.

Hälsoundersökningar till personer med allvarlig psykisk sjukdom. Personer med 
schizofreni och bipolär sjukdom har rätt till årlig hälsoundersökning via sin 
vårdcentral då personer med främst schizofreni lever i genomsnitt 10-15 år kortare 
än befolkningen i övrigt. Hälsoundersökningar erbjuds för att man ska upptäcka 
behandlingsbara sjukdomar så att behandling kan erbjudas.

Inom samhällsorienteringen samt SFI, får man information om hur hälso- och 
sjukvården fungerar.

Välfärdsteknik – ”ny enhet” inom Hälsa. Exempel välfärdsteknik: digitala 
inkontinensskydd, läkemedelsrobot, digitalt signeringssystem.

God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdsystem. 
Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård.

Besöksvän  - drivs av Ängelholms kommun i samarbete med Ängelholms sjukhus 
inom ramen för Hälsostadssamarbetet. Praktiskt innebär det att sjukhuset erbjuder 
inlagda patienter möjlighet att få en besöksvän om man känner sig ensam. 
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Projekt FRAX – samverkan kommun och region (osteporosmottagning) för att 
förebygga frakturer.

Dagrehab - Samverkan kommun och region vid behov av dagrehab vid ”tidig 
utskrivning” - förkortad ledtid från behov till insats.
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Beredningskoordinator
Malin Klintfjäll
Malin.klintfjall@engelholm.se

Sammanställning medborgardialoger beredning 2 
HT21

I oktober och november 2022 var beredning 2 ledamöter ute och samtalade med 
invånarna kring en viktig fråga för social hållbarhet – mötesplatser. Syftet med 
medborgardialogen var att prata med invånarna i en nyckelfråga för social 
hållbarhet kopplat till behovsanalyser angående psykisk ohälsa och ensamhet.  

Målet med medborgardialogerna var att ta reda på vad är en mötesplats för de 
olika målgrupperna, se till goda exempel och ta reda på vad som saknas idag. Målet 
var att få en ännu mer gedigen och verklighetsförankrad social kartläggning att 
presentera för fullmäktige i december. Det var viktigt för beredningen att börja 
någonstans med medborgardialoger i en så pass komplex fråga som social hållbarhet. 
Den sociala kartläggningen pekade tydligt på ensamhet hos flera åldersgrupper och 
arbetet med psykisk hälsa – mötesplatser är en viktig del i det arbetet. Dialogerna 
kommer fortsätta att utvecklas under 2022. 

Beredningens ledamöter utgick från fyra frågor som var ryggraden i alla 
dialoger:

1. Vad är en mötesplats för mig?
2. Vad är en bra mötesplats? Ge gärna goda exempel.
3. Vilka mötesplatser saknar jag? 
4. Hur kan jag bidra till betydelsefulla mötesplatser?

Typer av dialoger:
 Vid två tillfällen gick beredningsledamöter med fältgruppen och förde dialog 

med de unga vi annars inte träffar. 
 Vid två tillfällen besökte beredningsledamöter två samhällslektioner: en på 

Valhall park och en på Rönnegymnasiet. Där de fick se en vanlig 
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samhällslektion, och sedan diskuterade de med eleverna frågorna för dialogen 
(se ovan). De diskuterade med el-, restaurang- och samhällselever.

 Vid ett tillfälle stod två beredningsledamöter på atrium på Gymnasiet och 
diskuterade med eleverna som gick förbi.

 Vid tre tillfällen deltog beredningsledamöter på öppna förskolans event och 
familjecentralens (Munka-Ljungby och Nya Torgs familjecentral). För att 
diskutera med vuxna mitt i livet kring dessa frågor. 

 Vid ett tillfälle befann sig beredningsledamöter en helgdag på 
hembygdsparken för att diskutera frågorna. 

 Beredningsledamöterna hade ett event tillsammans med Willans vårdhem där 
de bjöd in äldre och pensionärsföreningarnas medlemmar till dialog och fika 
på Åvalla. 

Vad som presenteras nedan är en kort sammanställning kring svaren från 
medborgardialogerna på de fyra frågorna, samt korta analyser av ledamöterna som 
deltog. Se de olika rubrikerna för vad som kom fram vid de olika dialogerna. 

Se rådatan för mer specifika kommentarer och svar från invånarna.

Sammanfattning av dialogerna 
Vilken åldersgrupp beredningsledamöterna än diskuterat med går det tydligt att 
urskilja att samtliga vill träffas över åldersgränserna. En spontan samlingsplats där 
man förutsättningslöst kan träffas och prata med bekanta. Det framgår även tydligt 
ett intresse av att träffa nya människor, och ta ansvar för integration. Det ska finnas 
en plats för alla där exempelvis gemensamma intressen eller teman kan hålla ihop 
eller som skapar social sammanhållning (ex. lekplats). Dialogerna pekar även på 
många bra exempel både för kommunala verksamheter men även för 
företagare/eldsjälar som vi behöver bli bättre på att marknadsföra. Det nämns även 
av flera att vi behöver profilera mötesplatser, lekplatser och slingor på kommunens 
hemsida – andra kommuner har gjort så på ett lättillgängligt sätt. 

En mötesplats innebär trygghet, en social samvaro, med utbyte av andra människor. 

Ensamheten är stor och det är viktigt att folk får träffas, antingen via kommunala 
träffar eller att kommunen stödjer eldsjälar och mötesplatser som redan finns för att 
ge dem en ”knuff”. Att uppmuntra de medmänniskor som tar eget initiativ. 
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Att det saknas en spontan mötesplats som är vind- och väderskyddad, ex. en pergola 
i någon av kommunens alla parker framgår tydligt. 



4 (18)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Dialog på Hembygdsparken den 30 nov 
Fråga 1. Vad är en mötesplats för mig? Var vill jag umgås med andra?

 En stor yta med möjligheter, anpassad för alla åldrar. Inte bara centralt i 
Ängelholm utan även i byarna runt Ängelholm.

 Gratis och väderskyddat.
 Där vi samtalar kring något gemensamt.
 Mysig park eller liknande.
 Sporthall, lekplatser, restauranger, simhall.
 Ett ställe jag kan umgås med andra. Där det finns saker att göra. En fri plats 

att ses och vara på. 
 En plats att spontant och förutbestämt träffa andra. 
 Gratis och tillgängligt.
 Utomhus och lekplats.
 Där hela familjen kan samlas utan att det blir för bökigt med barnen.
 Möte för barnaktiviteter. 
 Naturområde.
 Upplevelser tillsammans, träffa andra människor och umgås med vänner 

och familj.
 Öppen förskola, skogen, stranden, Hembygdsparken. 

Fråga 2. Vad är en bra mötesplats?
 Hembygdsparken.
 Grönområden, billig fika. 
 Hembygdsparken.
 Familjens hus i Munka.
 Tillgänglig som Hembygdsparken.
 Där det inte är för mycket folk, gärna med möjlighet till fysisk aktivitet och 

kaffe. 
 Lekplats.
 Där alla människor kan umgås tillsammans. Där man kan möta upp andra 

och umgås om det finns saker att göra.
 Något för alla åldrar. 
 Hembygdsgården, enkelt att ta sig och inga avgifter. 
 Utegymmet i Nybroskogen. 
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 Där det finns olika aktiviteter för barn i olika åldrar. Hade önskat någon 
aktivitet under tak, för de kalla månaderna. 

 Där alla generationer kan mötas. 
 Någon form av lekaktivitet, nära till något café och WC tillgänglighet. 
 Öppet klimat, inbjudande till lek och sport.

Fråga 3. Vilka mötesplatser saknar jag?
 Bättre mötesplatser kring orterna utanför Ängelholm- så som Hjärnarp och 

Munka-Ljungby. 
 Inomhuslek för yngre barn.
 Mer tillgänglig/öppen fritidsgård i Munka.
 Öppet även em/kväll/helg på familjens hus.
 En plats där vuxna kan träffas och fika, pyssla utan att behöva gå en kurs 

eller liknande.
 Utomhus gym.
 Det finns fritidsgårdar men de är upp till 18 år, tror många över 18 år hade 

gillat en fritidsgård. 
 Pop-up event i stan, prova på saker etc. 
 Någon inomhus och för barn över 8 år
 Låna fritidsutrustning. 
 Kaféer. 
 Någon mer uppstyrd aktivitet. Typ spökvandring på Halloween. 
 Inomhus lekland. 
 Upplysta lekplatser som kan nyttjas även höst/vinter. 
 Utomhusbad.
 Utveckla Kronoskogen/Sibirien område. 
 Göra torget trevligare. 
 Tycker vi har det mesta i närheten. 
 Lek intill strand ex. Kvickbadet. 

Fråga 4. Hur kan jag bidra till betydelsefulla mötesplatser?
 Att gör amin röst hörd.
 Genom att besöka den. 
 Hålla rent och snyggt.
 Att hålla den igång. 
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 Värna om det som finns. Förmedla vidare idéer om vd jag tycker ska finnas, 
på så sätt att mötesplatser utvecklas. 

 Tycka till om förslag från kommunen. 
 Visa hänsyn till de andra besökarna. 
 Dela på sociala medier. Tripadvisor mm.
 Ta hand om de mötesplatser som finns, inspirera och ge förslag till 

kommunen och politiker om man har idéer. Göra mötesplatserna 
betydelsefulla och skapa minnen tillsammans. 

 Nyttja dom som finns. 
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Öppna förskolor och familjecentraler 
Utedag Svampen (10/11)
Mötesplatser har en social roll vilket betonas av många. Stora och små mötesplatser 
kan ha för- och nackdelar. Stora mötesplatser har mer varierar utbud, men det kan 
vara lättare att skapa kontakt på mindre mer nischade mötesplatser.

En bra mötesplats är när det är något gemensamt tema som knyter ihop deltagarna 
och ger utbyte. Då sås frön som kan ge något större än själva mötesplatsen. En bra 
mötesplats innebär trygghet och där det finns en social sammanhållning. Inhägnat 
kan vara bra om det berör mindre barn. Lekplatser bör vara varierade så att det finns 
något som tilltalar alla åldersgrupper, från småbarn till äldre barn. Ofta kommer ju 
föräldrar dit med barn i olika åldrar som är där samtidigt.

Ett par idéer om hur Svampen och liknande lekplatser kan utvecklas: Mini-pytteskog 
med t.ex minihinderbana och ”stubbe”tåg. Ta inspiration från hur man utformat 
lekplatser och andra mötesplatser i andra kommuner.

Hur behöver mötesplatser vara anpassade?
 Tillgänglighet.
 Årstid.
 Belysning.
 Förbindelser dit, tex cykelvägar, kollektivtrafik.

Vad behöver mötesplatser innehålla?
 Toaletter vilket vi saknar.
 Vindskydd vilket vi saknar. 
 Variation. 

Bra exempel
 Lekplatsen vid Hindersgatan fick beröm och framhävdes som bra exempel 

på lyckad lekplats/mötesplats, med bl.a god variation och tillgänglighet.
 Grillplatsen uttrycktes som ett mycket uppskattat inslag och denna 

användes för korvgrillning när vi var där. Det centrala men ändå avskilda 
läget uppskattades, icke minst att det är avskilt från biltrafik. Tillgång till 
pedagoger nämndes som värdefullt.
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Nya torgs familjecentral (15/11) 
 man får fortlöpande info om denna verksamhet under hela graviditeten.
 fantastisk verksamhet med stor bredd och kompetens som dessutom vissa 

dagar kompletteras från BVC med deras personal, man känner sig alltid 
välkommen - och får vara som man är.

 det finns möjlighet till enskilda samtal, ibland vid större behov slussas man 
enkelt och naturligt vidare till annan behandling/samtal.

 verksamheten bryter min ensamhet under min föräldraledighet.
 det är lika vanligt att papporna är här som mammorna.
 såväl ute som inneaktiviteter.
 enkelt att bolla olika frågeställningar med andra föräldrar.
 naturlig miljö att helt öppet fråga personalen om både enkla och svårare 

problem.
 möjlighet till social samvaro föräldrar emellan, som ibland leder till vänskap 

helt privat.
 barn träffas och leker både individuellt och i grupp.
 bra förberedelse till gruppsamvaro inför förskolestart.
 föräldrautbildning, föreläsningar, cirkelverksamhet som oftast blir 

fulltecknade.
 första gången man besökte verksamheten kändes det lite motigt att gå över 

tröskeln och in i verksamheten eftersom man var osäker på vilka andra som 
var där.

 inför efterföljande besök bara längtade man dit, man är alltid välkommen 
och miljön känns helt naturlig.

 fantastiskt att verksamheten är helt gratis.

Önskemål på det som verksamheten inte erbjuder:
 det enda som jag möjligen kan tänka mig önska, är att deltagarantalet skulle 

begränsas eftersom vi ibland är lite många.

Nu efter Corona är det främst "nyanlända" som har saknats, eller har lite svårt att 
komma tillbaka till Familjecentralens verksamhet
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Dialog när ledamöterna gick med fältgruppen 
Vad saknar du för mötesplatser?

 Något för ungdomar över 18 år.
 Enklare tillgång till idrottshall. Då det är trångbott hemma så det är inte 

lätta att ta hem 4-5 kompisar.
 Ett gott exempel på fritidsgård är Dalaberg i Uddevalla 
 På fritids ett speciellt tjejtillfälle ( Dalaberg). 
 Lite speciellt i pandemin t ex då det var digitala möten för alla satt hemma 

och det var svårt att hitta en plats i lugn och ro. Och så var det vad mina 
klasskamrater såg hur det är hemma ….

Dialogerna präglas av diskussion kring utanförskap och att ingen verkar vilja 
inkludera dem vilket i sin tur medför risk för att på sikt hamna i fel gäng. Det fanns 
också samhörighet i gruppen 16 år till 22 så att ändra åldersgränserna på 
fritidsgårdarna vore naturligt. Ungdomarna har kunskap i svenska språket och 
ambitioner/målbilder av vad dom både vill i framtiden - men även här och nu. 
Ungdomarna berättade att de ansågs ha svåra namn som ingen kunde uttala i skolan 
och ledde till skratt från lärare och svenska elever. 

För många av ledamöterna var det en omskakande upplevelse. Att det är som en 
tickande bomb som kan explodera om inget positivt görs från kommunen som är 
just inkluderande. 
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Enkätundersökning (som skickades till föreningar och kommunala 
råden)
Fråga 1. Vad är en mötesplats för mig? Var vill jag umgås med andra?

 En plats där människor stannar utan att passera. Ex idrotts- 
musikevenemang, torg, mat och café.

 Ett café, gym, hobbylokal, kulturlokal, restaurang eller sportanläggning
 Det kan vara var som helst, gärna med möjlighet att ta en kopp kaffe/te 
 Hemma, och på lokal men även ute under tak och vindskydd.
 Vi har en pub sista fredagen i månaden, där är ett utmärkt ställe att umgås 

med folket i Ausås.
 Ett bibliotek, en affär, en bygdegård, en idrottsplats, en bio, ett 

församlingshem m.m.
 En plats för många ändamål där människor kan mötas på livsvillkor.
 Där jag träffar andra antingen organiserat eller spontant. Jag vill gärna 

kunna träffa andra över en kopp kaffe på ett enkelt sätt. Ett lokalt café i 
Ausås vore toppen.

 En plats i mitt närområde som är enkel och anspråkslös att ʺslinkaʺ in på.

Fråga 2. Vad är en bra mötesplats?
 Hembygdsparken.
 Torgträffen. 
 Där tillfälle ges att umgås på olika sätt, gärna med en aktivitet.
 Biblioteket var och kommer att bli en bra mötesplats, wifi ska finnas.
 En bra mötesplats är tillgänglig för alla ur olika handikappperspektiv.
 Bygdegården I Ausås.
 En bygdegård med olika former av aktiviter för personer i blandade åldrar.
 Torg öppna ytor som är upplysta.
 Där jag träffar likasinnade.
 En bra mötesplats ska vara lättillgänglig för alla och vara mer eller mindre 

gratis. Ett bibliotek, ett lokalt café, en föreningslokal, i anslutning till en 
livsmedelsbutik mm.

 Ett offentligt ställe, byns bibliotek tex

Fråga 3. Vilka mötesplatser saknar jag?
 En naturlig scen där människor kan samlas och njuta av musik, teater mm
 Större samlingslokal 
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 Gärna där jag ändå passerar/där jag ändå ska uträtta något
 Jag vill ha en upplyst slinga att kunna promenera en kvällsrunda året om.
 Mötesplatser på alla orter i kommunen. Lokaler för kultur och konst. 

Föreningsträffar.
 Isbanan till vintern för skridsko åkning för stora och små, utan ishockey 

spel.
 I Ausås saknas en samordnad mötesplats för bygden. Detta är dock på 

gång. Ambitionen är att skapa en stiftelse för Ausås prästgårdsanläggning. 
Stiftelsen tar över verksamheten så att det blir ett kulturcentrum. Ortens 
föreningar som hembygdsföreningen, bygdegårdsföreningen, 
medeltidsföreningen, scouterna, veteranerna, församlingen m fl ingårhär 
kan lekplats, undomsaktiviteter, fester, religiösa sammankomster mm 
ordnas. Vi hoppas på kommunens stöd för att skapa ett kulturellt centrum i 
södra Ängelholm i en kulturminnesmärkt anläggning

 Jag uppskattar vårt lilla bibliotek väldigt mycket men saknar att det inte 
finna en sitthörna för enkelt fika och prat i dess närhet. Gärna också med 
en tillgänglig uteplats för spontana mötes tillfällen.

Fråga 4. Hur kan jag bidra till betydelsefulla mötesplatser?
 Tala om vad som är bra
 Lämna in önskemål till kommunen.
 Tala om vad som är bra
 Genom att använda dem, stationsområdet är lite off för mig, men om hen 

jag ska möta kommer med tåg/buss kan området vara bra för en mötesplats
 Genom att vara aktiv i lokala föreningar och stödja ideell verksamhet
 Jag kan vara en god medmänniska
 Bemöta andra på mötesplats med ett vänligt leende.
 Genom att ställa upp på det som händer. Att komma med idéer och, som i 

mitt fall, ta med och bjuda på fika någon gång.
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Dialog med äldre (träffpunkt i samarbete med Willans vårdhem)

I detta forum kom många bra exempel på förslag av arbetssätt, bussar som hämtar 
upp och lokaler som vore lämpliga. Det framgick att de äldre lider brist på större 
möteslokaler. Vissa är med i allergi- och astmaföreningen bara för att de har en stor 
lokal och anordnar mycket aktiviteter, fast att de inte är allergiska men en avliden 
anhörig var. 

Fråga 1. Vad är en mötesplats för mig? Var vill jag umgås med andra?
 Spontant och samtala med andra, ett vattenhål. 
 Träffa folk i samma situation.
 Mötesplatser i parker, bort med höga häckar så vi inte ser varandra (ex. 

stadsparken).
 Träffas och umgås.
 Många var nöjda med att umgås på Willan. Samlas i restaurangen möjlighet 

att ex. spela kort och andra spel.
 Många aktiviteter på Willan var ett bra sätt att träffas på. Tyvärr har de 

flesta aktiviteterna under pandemin varit nerlagda. Många har lidit av 
ensamhet och saknaden av att kunna träffas. Fortfarande är det 
begränsningar med mindre antal deltagare än före pandemin. Svårt att 
komma till blir snabbt fulltecknat.

 Många äldre var mycket medvetna vad kostnaden för aktiviteterna innebar. 
Budgeten räcker inte alltid till inom verksamheten och då måste aktiviteter 
begränsas.

 Nyligen har det haft gåsamiddag vilket uppskattades.
 Kommande nobelmiddagen är tyvärr inställd. Beslut från måltidsservice. 

Stor besvikelse.
 Viktigt att mötesplatser är i närheten där man bor. Svårigheter att ta sig dit, 

alla orkar inte gå så långt.
 Viktigt att när man planerar nytt bostadsområde ska finnas mötesplatser för 

äldre.

Fråga 2. Vad är en bra mötesplats?
 Öppen för alla, över åldersgränser och nationaliteter.
 Utomhus i parken, med många bord och stolar. Gärna väder och 

vindskyddat ex. pergola.
 Mötas över gränser.
 Hembygdsparken, stortorget och vuxenskolan.
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 Willands äldreboende.
 En hemtrevlig känsla där deltagarna får ha inflytande i aktiviteternas 

utformning.
 En trevlig utemiljö. 
 Samlingslokal.
 Att samlas till intressanta föreläsningar. 
 Viktigt att det finns en samlingslokal i varje större bostadsområde. 
 Boende på Willan området var nöjda med att ha äldreboendet så nära.

Fråga 3. Vilka mötesplatser saknar jag?
 Alla hjärtans hus i Halmstad.
 Mötesplatser på kulltorp.
 Aktivitetslokal ex i stadshuset.
 Dansmöjligheter ex Errarpsängar, tedans.
 Fler bord och bänkar vi åpromenaden för spontana möten vid 

järnvägsparken.
 En mötesplats på sockerbruksområdet – gymnastik, kurser t.ex. 

mobilanvändning, föredrag och underhållning. 
 Där man kan ha med sina djur.
 Willans träffpunkt bra men hade varit gynnsamt med en plats närmre 

sockerbruket och saftstationen för oss äldre som bor där. 
 Tegelbruksparken kan utvecklas .
 Större lokal för oss äldre och träffpunktsträffarna.
 Kommunen upplåter lokaler, stödjer föreningar och de mötesplatser som 

finns bättre ekonomiskt, bygga ut träffpunkterna och aktivera dem.
 Förslag att arbetsförmedlingens gamla hus göras till klubbhus, träffpunkt 

för äldre.
 Stationsområdet ville man göra till någon form av träffpunkt. 
 Fler hundrastgårdar.
 Mötesplatser för de som bor sk externa lägenheter. Områden där det finns 

många äldre saknas mötesplatser. Saftstationen, Sockerbruket finns inga 
samlingslokaler för aktiviteter för äldre, men sannolikt är att det bor många 
äldre i dessa områden. 

 Möjligheter till aktiviteter mötesplatser saknas om helger.
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 Vilket samarbete har de privata boenden med kommunen? Erbjuder de 
privata boenden mötesplats/aktivitet för dem som bor i närliggande 
områden?

 Viktigt att alla får information om när aktiviteter erbjuds.

Fråga 4. Hur kan jag bidra till betydelsefulla mötesplatser?
 Bjuda på mig själv, våga tala med alla, visa med mänsklighet.
 Uppsökande verksamhet för att få in nysvenskar.
 Att jag går till mötesplatserna.
 Gå med i pensionärsföreningar och påverka.
 Många äldre kan själv bidra med föreläsning eller någon anhörig kan 

föreläsa om något intressant. Finns mycket kunskap.
 Finns ”aktivitetsråd” på Willan som äldre kan vara med och påverka var 

man kan träffas och vilka aktiviteter som ska ske.
 Att fånga upp sin granne om hen är ensam och bjuda med på aktivitet.
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Dialog med elever på gymnasieskolan 
Valhall park – el- och restaurangelever. 

Fråga 1. Vad är en mötesplats för mig? Var vill jag umgås med andra?
Många elever svarar att det är där de kan träffa människor och socialisera sig. Var 
man är efter skolan och man behöver inte säga till sina vänner utan man är bara där. 
En plats där vänner och familj träffas för att umgås och ha kul men även att träffa 
nya människor. Chilla, inte känna sig hotad. 

Eleverna pratar även om att det ska vara lätt att ta sig dit med kollektivtrafik, till 
mötesplatsen och då är stationen och centrum en bra mötesplats. 

Det ska även vara en trygg plats där man känner sig bekväm och kan vara sig själv. 
Våga prata om saker, exempelvis ens problem. Då är internet bra. Idag finner vissa 
elever en trygg plats via föreningslivet, medan andra saknar en plats. 

Stortorgen nämns med för att träffas och diskutera vad man vill göra. Även gym, 
eller annan plats där man utövar sport nämns. 

Fråga 2. Vad är en bra mötesplats?
För eleverna kan en bra mötesplats vara mycket, de flesta nämnder restauranger och 
pubar. Några nämner även naturen och skogen som en bra mötesplats för att umgås 
och ha roligt. 

Att kunna umgås även udda tider på dygnet och umgås med vänner. Någon nämner 
parkeringar och då öppna parkeringar. Flera nämner även hemma hos en kompis 
eller sig själv – tryggt och lugnt.

Internet nämns även, där många befinner sig idag och man kan prata anonymt, men 
även att det är lätt att träffa nya människor. Likväl är stan och busshållplatser en bra 
mötesplats för där kan man träffa folk av en slump. Stan är bra för då kan man både 
bestämma att träffas där men även ses av en slump. Parker nämns med.

Sammanfattningsvis:
o Slump
o Vara sig själv
o Inga bestämda tider
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o Kunna sitta ner och ta det lugnt
o Busshållplatser 

Fråga 3. Vilka mötesplatser saknar jag och hade velat ha?
De flesta av eleverna saknar ett ställe för dans/disco där de kan ha roligt med 
andra. Det är något de hade velat se mer av. De saknar att träffa nya människor. 

Det ska vara enkelt att ta sig och man ska kunna umgås och äta något. Många 
saknar fritidsgårdar där man kan vara med kompisar även om det är dåligt väder. 

Ett ställe restaurang eller bar där man kan vara utan att tvingas att köpa något men 
möjligheten finns. 

 Nattklubb, dansställe,
 Bahnhof top spin,
 En grotta vid stranden, 
 Bowling, 
 Dåligt med sittplatser i mataffärer, 
 Mer bänkar i parker,
 Vakter som håller koll, 
 Mötesplatser för bilar i stan, 

Fråga 4. Hur kan jag bidra till betydelsefulla mötesplatser?
 Glädje och möjligheter, 
 Bidra genom att umgås med mina vänner på mötesplatsen, 
 Hjälpa till att fixa i en fritidsgård, dra el hjälpa till med designen så 

ungdomarna känner sig hemma,
 Vara mindre blyg och mer social, 
 Inte stöka ner.

Rönnegymnasiet (både samhällsklass och atrium)

Fråga 1. Vad är en mötesplats för mig? Var vill jag umgås med andra?
En mötesplats är för de flesta eleverna ett ställe där de kan umgås med sina 
kompisar. Ett ställe som är lätt att ta sig till. Där man kan samlas och umgås. En 
öppen plats med mycket utrymme. Träffa vänner på ett tryggt ställe och där man 
trivs. Gemenskap är viktigt för eleverna – man vill hänga där ens vänner hänger. 
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”Ett ställe som känns lugnt och tryggt men ändå är ett populärt ställe att vara på med mycket 
ungdomar. Det måste också vara lätt att ta sig till.”

Aktivitetssammanhang så som ishallen eller fotbollsplanen, föreningslivet är en 
tydlig plats för de som är engagerade i det. Fritidsgårdar och hemma hos varandra 
nämns med. 

Hembygdsparken för där finns aktiviteter och man kan köpa mat eller dryck. Även 
stans caféer nämns. En plats att umgås med sittmöjligheter. 

Fråga 2. Vad är en bra mötesplats?
En rolig plats med aktiviteter och folk, gärna vara inomhus och fika. Gärna centralt 
och där det händer saker. Lokaler där man bara kan vara. Ett ställe med värme, 
trivsel och säkert med billig fika – kanske läxhjälp. En plats att vara på om det är 
jobbigt hemma. 

Väldigt enkelt nämner flera också bara mer bänkar eller sittplatser i stan där man 
kanske ses av en slump, i parker och på torget. Där man inte måste köpa något för 
att få sitta, gärna vindskyddat. 

 Café Engel för personalen där är yngre och man kan relatera till dem – man 
kan gå dit för att hänga, fika eller plugga. Det känns hemtrevligt. 

 Skolan för man måste gå dit och där finns olika människor
 MK-huset är en bra mötesplats där de flesta är välkomna. 
 Det finns saker att göra och alla känner sig välkomna. 
 Centralt och varmt på vintern
 Skolan 
 Mycket folk där och saker att göra 
 Sakar att göra som spel eller annan aktivitet
 Lekplatsen 
 Café 
 EFS-kyrkan Ängelholm 
 Klitter på sommaren
 Inomhus 
 Diskotek/klubb
 Innebandyhallen för vi har samma intressen
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Fråga 3. Vilka mötesplatser saknar jag och hade velat ha?
 En mindre mötesplats för de som går på Rönneskolan. 
 Ett ställe där man kan bestämma fritt vad man vill göra. 
 Fler fritidsgårdar nämner många 
 Platser att spela musik på tillsammans 
 En plats där yngre får vara, känns som mycket är för äldre
 Ett ställe man kan hänga med kompisar och kanske ät anågot
 Aktivitetscenter för unga 
 En park som är anpassad för alla årstider och där man kan köpa något att 

dricka. Dekoreras efter högtider.  
 MK-huset var bra till en början men känns otryggt nu. 
 Mini-golf i Munka-Ljungby. 

Fråga 4. Hur kan jag bidra till betydelsefulla mötesplatser?
 Jag kan gå dit och visa min uppskattning. 
 Ge förslag till kommunen och inspirera mina vänner
 Genom att vara social och vara trevlig mot alla där 
 Vara där så det kan finnas kvar 
 Ställa upp och hjälpa till med aktiviteter
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KS § 221 Dnr. KS 2021/43,

Revidering av ägardirektiv samt bolagspolicy  för 
Ängelholmshem och Ängelholmslokaler 2021

Ärendebeskrivning
Ägardirektiven för de bolag som ägs av Ängelholms Stadshus AB behöver 
uppdateras med anledning av införande av koncernbank samt att det finns behov 
av att tydliggöra uppdrag och roller mellan kommun och bolag.

Därutöver behöver även en skrivning i bolagspolicyn uppdateras som berör VD-
rekrytering i bolagen.

Beslutsunderlag
• Policy om kommunala bolag
• Ägardirektiv, Kommunala bolag i Ängelholms kommun

Yrkande
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt med följande 
tillägg: att kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram en 
processbeskrivning för lokalförsörjningsprocessen.

Maija Rampe (M), Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP), 
och Eric Sahlvall (L) yrkar bifall till Robin Holmbergs (M) yrkanden.

Patrik Ohlsson (SD) yrkar på följande ändringar i ägardirektivet:
Under kapitel 4.1 "Bolagets syfte och ändamål" används ordet "integration". Vi vill 
att detta ord byts ut mot "inkludering".
Under 4.2 "Mål för AB Ängelholmshem" i kolumnen "Bolagets mål" vill vi stryka 
det som står om ansvaret för nyanlända. 
Under 4.2 "Mål för AB Ängelholmshem" i kolumnen "Bolagets mål" vill vi stryka 
bolagsmålet "Ängelholmshem ska bejaka mångfald".
Under 5.2 "Mål för AB Ängelholmslokaler" i kolumnen "Bolagets mål" vill vi 
stryka bolagsmålet "Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald".
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Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg (M) avser ställa sitt yrkande om bifall till 
arbetsutskottests förslag mot Patrik Ohlssons (SD) yrkanden. Kommunstyrelsen 
godkänner beslutsgången.  Ordförande ställer sedan sitt yrkande mot Patrik 
Ohlssons (SD) och finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs yrkande. 

Ordförande ställer sedan proposition på sitt yrkande om uppdrag till 
kommundirektören. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa förslag till reviderade ägardirektiv för kommunala bolag i Ängelholms 
kommun,

att fastställa förslag till reviderad policy om kommunala bolag,

Kommunstyrelsens beslutar att

att uppdra åt kommundirektören att ta fram en processbeskrivning för 
lokalförsörjningsprocessen.

Reservation
Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om att följande 
ändringar borde ha gjorts i ägardirektivet för AB Ängelholmshem:
 
Under kapitel 4.1 "Bolagets syfte och ändamål" används ordet "integration". Vi vill 
att detta ord byts ut mot "inkludering".
Under 4.2 "Mål för AB Ängelholmshem" i kolumnen "Bolagets mål" vill vi stryka 
det som står om ansvaret för nyanlända, och menar att det räcker med det som står 
om lägenheter för särskilda behov. Det täcker rimligen även nyanlända, ifall sådana 
skulle anses ha särskilda behov.
Under 4.2 "Mål för AB Ängelholmshem" i kolumnen "Bolagets mål" vill vi stryka 
målet "Ängelholmshem ska bejaka mångfald". Egentligen tycker vi rubriken kunde 
varit kvar om målbeskrivningen handlat om något annat än rekrytering, men där 
menar vi att endast kompetens skall beaktas. Vid lika kompetens vill vi inte att 
någon ska riskera att missgynnas, av skälet att denne inte anses uppfylla 
mångfaldsaspekter.
Under 5.2 "Mål för AB Ängelholmslokaler" i kolumnen "Bolagets mål" vill vi 
stryka målet "Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald". Egentligen tycker vi 
rubriken kunde varit kvar om målbeskrivningen handlat om något annat än 
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rekrytering, men där menar vi att endast kompetens skall beaktas. Vid lika 
kompetens vill vi inte att någon ska riskera att missgynnas, av skälet att denne inte 
anses uppfylla mångfaldsaspekter.

Beslutet ska expedieras till
• SST Ekonomi & kvalitet
• Ängelholms Stadshus AB
• AB Ängelholmshem
• AB Ängelholmslokaler
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KSAU § 201 Dnr. KS 2021/43

Revidering av ägardirektiv samt bolagspolicy  för 
Ängelholmshem och Ängelholmslokaler 2021

Ärendebeskrivning
Ägardirektiven för de bolag som ägs av Ängelholms Stadshus AB behöver 
uppdateras med anledning av införande av koncernbank samt att det finns behov 
av att tydliggöra uppdrag och roller mellan kommun och bolag.

Därutöver behöver även en skrivning i bolagspolicyn uppdateras som berör VD-
rekrytering i bolagen.

Beslutsunderlag
• Policy om kommunala bolag
• Ägardirektiv, Kommunala bolag i Ängelholms kommun

Föredragande tjänsteperson
Ekonomichef Stefan Marthinsson föredrar ärendet för arbetsutskottet. 

Yrkande
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till föreliggande förslag men med följande tillägg 
till ägardirektiv för kommunala bolag i Ängelholms kommun, avsnitt 4.1, sista 
stycket: Inför beslut om sådant ärende ska samråd ske med Ängelholms stadshus 
AB.

Liss Böcker (C ), Linda Persson (KD) och Lars Nyander (S) yrkar bifall till Robin 
Holmbergs yrkanden.

Patrik Ohlsson (SD) yrkar på följande tillägg:

1: Att under punkt 4 i ägardirektiv ska ordet integration ändras till inkludering 

2. Att under punkt 4.2 i ägardirektiv ska avsnittet rörande nyanlända tas bort. 
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Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer sina yrkanden mot Patrik Ohlssons (SD). 
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Robin Holmbergs (M) yrkanden.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att fastställa förslag till reviderade ägardirektiv för kommunala bolag i Ängelholms 
kommun,

att fastställa förslag till reviderad policy om kommunala bolag.

Reservation
Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden:

Under kapitel 4 "Specifika ägardirektiv för AB Ängelholmshem" används ordet 
"integration". Vi vill att detta ord byts ut mot "inkludering". 

Under 4.2 "Mål för AB Ängelholmshem" i kolumnen "Bolagets mål" vill vi stryka 
det som står om ansvaret för nyanlända, och menar att det räcker med det som står 
om lägenheter för särskilda behov. Det täcker rimligen även nyanlända, ifall sådana 
skulle anses ha särskilda behov.

Beslutet ska expedieras till
• SST Ekonomi & kvalitet
• Ängelholms Stadshus AB
• AB Ängelholmshem
• AB Ängelholmslokaler
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Översyn av ägardirektiv samt bolagspolicy

Ärendebeskrivning
Ägardirektiven för de bolag som ägs av Ängelholms Stadshus AB behöver uppda-
teras med anledning av införande av koncernbank samt att det finns behov av att 
tydliggöra uppdrag och roller mellan kommun och bolag.

Därutöver behöver även en skrivning i bolagspolicyn uppdateras som berör VD-
rekrytering i bolagen.

Beslutsunderlag 
• Policy om kommunala bolag
• Ägardirektiv, Kommunala bolag i Ängelholms kommun

Utredning
Förslag om införande av koncernbank innebär att det i ägardirektiven finns behov 
av att förtydliga att bolagen ska vända sig till koncernbanken rörande frågor om 
upplåning, medelshantering m.m. 

Därutöver finns behov av att tydliggöra uppdrag och roller vad gäller förhållandet 
mellan kommunen och AB Ängelholmslokaler. AB Ängelholmslokaler ansvarar för 
sina fastigheter och förvaltningen av dessa. Därutöver ansvarar bolaget för genom-
förande av de uppdrag och projekt som kommunen i egenskap av ägare och bestäl-
lare väljer att tilldela bolaget. Bolaget ska på ett proaktivt sätt bidra till att förverkli-
ga de delar av kommunens beslutade lokalförsörjningsplan som kommunen väljer 
att lägga på bolaget. 

Vad gäller bolagspolicyn så behöver en skrivning i avsnitt 6.1 ändras rörande rekry-
tering av VD. Även en skrivning rörande frekvensen för ägarsamråd föreslås änd-
ras.

Samtliga förslag till ändringar framgår av respektive dokument.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa förslag till reviderade ägardirektiv för kommunala bolag i Ängelholms 
kommun.

att fastställa förslag till reviderad policy om kommunala bolag.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
• SST Ekonomi & kvalitet
• Ängelholms Stadshus AB
• AB Ängelholmshem
• AB Ängelholmslokaler
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1 Sammanfattning av dokumentets sakliga innehåll 

Bolagspolicyn redovisar hur kommunallagens regler för ägarstyrning av bolag ska 

tillämpas i Ängelholms kommun samt hur ägaren i övrigt vill ha kontroll över de 

kommunala bolagen. Syftet med bolagspolicyn är att tydliggöra Ängelholms 

kommuns ägarroll och hur kommunens ägarstyrning av sina aktiebolag ska 

genomföras. Dessutom anger bolagspolicyn gemensamma principer för bolagen 

inom områdena styrelse och VD, ekonomi, information och revision. 

2 Syfte 

Bolagspolicyn beskriver de gemensamma förutsättningar som bolagen har att följa 

samt principer för ansvarsfördelning och befogenheter när kommunen äger bolag 

med bestämmande inflytande. Dokumentet ska tillsammans med övriga 

styrdokument vara ett verktyg för värdeskapande ägarstyrning av kommunens 

bolag.  

Dokumentet är bindande och ska i likhet med bolagsordning och ägardirektiv antas 

på bolagens bolagsstämma.  

3 Styrande principer 

3.1 Samhällsnytta 

Bolagen ska bedriva verksamheten så att den bidrar till att främja långsiktigt hållbar 

utveckling och tillväxt inom kommunen. Bolagen ska också ta en aktiv roll att 

utveckla samhällsnyttan inom sin sektor samt verka för social hållbarhet. 

Bolagen ska kännetecknas av öppenhet och agilt arbetssätt. Information till 

medborgarna och media ska vara en naturlig och väsentlig del av verksamheten. 

3.2 Värdeskapande ägarstyrning 

Som ett led i den värdeskapande ägarstyrningen är kommunens helägda bolag 

organiserade i en aktiebolagsrättslig koncern, med Ängelholms Stadshus AB som 

moderbolag.  

Budgetdirektiv är kommunfullmäktiges viktigaste dokument för att styra 

kommunens verksamheter mot visionen. Varje bolag ska följa uppdrag och direktiv 

som kommunfullmäktige lämnar.  
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Bolagen ansvarar för att dess verksamhet samordnas med kommunen samt övriga 

bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta.  

Bolagen ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser. 

3.3 Finansiell samordning i koncernbanken 

Kommunkoncernens finansverksamhet samordnas i Ängelholms koncernbank. 

Syftet med samordningen är att uppnå en enhetlig riskhantering i hela 

kommunkoncernen samt uppnå stordriftsfördelar av ekonomisk och administrativ 

karaktär. 

De kommunala bolagen ansvarar i enlighet med aktiebolagslagen och inom ramen 

för gällande bolagsordning och ägardirektiv självständigt för sin ekonomiska 

verksamhet, men de bolagen där Ängelholms kommun har bestämmande 

inflytande ska vända sig till koncernbanken i sin finansiella verksamhet. 

4 Ägarroll 

4.1 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga 

bolag där kommunen har ägarintresse. Den kommunala kompetensen utgör en 

avgörande förutsättning för att en verksamhet ska kunna bedrivas i ett kommunalt 

bolag. Det är inte möjligt för en kommun att genom bolagsbildning vidga den 

kommunala kompetensen.  

Det är kommunfullmäktige som enligt kommunallagen ska besluta om en 

kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform, fastställa vilket 

ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet samt utse 

kommunens representanter i bolagets styrelse och utse lekmannarevisorer.  

Kommunfullmäktige ska även tydliggöra och utföra den underställningsplikt som 

gäller för kommunens bolag i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

Denna underställningsplikt ska preciseras i bolagsordningen.  

Kommunfullmäktige kan delegera bolagsfrågor till kommunstyrelsen om frågorna 

inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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4.2 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen och sitt reglemente leda och 

samordna planering och uppföljning av hela kommunens ekonomi och verksamhet. 

Detta uppdrag gäller även uppföljning av kommunfullmäktiges ägardirektiv för 

bolagens ekonomi och verksamhet. Ängelholms Stadshus AB ska enligt sin 

bolagsordning ge underlag till kommunstyrelsen för denna uppföljning. 

Kommunstyrelsen har en lagstadgad uppsiktsplikt för de kommunala bolagen och 

ska göra en årlig bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och 

befogenheter som anges i bolagsordningen. Denna bedömning ska rapporteras till 

kommunfullmäktige. 

4.3 Ängelholms Stadshus AB 

Ängelholms Stadshus AB utövar på uppdrag av kommunfullmäktige den operativa 

ägarrollen för de kommunala bolagen som ägs direkt eller indirekt av Ängelholms 

Stadshus AB. Uppdraget anges i bolagsordning och preciseras i ägardirektiv och i 

förekommande fall i årliga budgetdirektiv. Avsikten är att Ängelholms Stadshus AB 

ska äga, direkt eller indirekt, och förvalta samtliga aktier i de kommunala bolagen. 

Styrelsen i Ängelholms Stadshus AB ska vara personunion med kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

5 Ägarstyrning 

5.1 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över bolagen med ett antal olika 

styrinstrument. De viktigaste styrinstrumenten är bolagsordning, aktieägaravtal, 

ägardirektiv, ägarsamråd och gemensamma principer för bolagen i enlighet med 

denna bolagspolicy. 

Därutöver sker kommunfullmäktiges ägarstyrning genom att utse styrelse och 

lekmannarevisorer för bolagen samt att utse stämmoombud och utfärda 

instruktioner till ombuden inför bolagsstämman. 

5.1.1 Bolagsordning 

Kommunfullmäktiges ägarroll innebär att fullmäktige ska fastställa 

bolagsordning för de kommunala bolagen. 
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Bolagsordningen ska ange det kommunala ändamålet med verksamheten, de 

kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten och de beslut om 

principiella frågor i verksamheten som ska prövas av kommunfullmäktige före 

genomförande (underställningsplikt). 

Bolagsordningen i de helägda bolagen ska innehålla en bestämmelse om att 

bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av Ängelholm 

kommun samt att bolaget ska följa denna bolagspolicy. 

5.1.2 Ägardirektiv 

Kommunfullmäktige har rätt att fastställa olika former av ägardirektiv för 

verksamheten i de kommunala bolagen. Detta sker i följande former: 

1. Kommunfullmäktige fastställer gemensamma och särskilda ägardirektiv för 

Ängelholms kommuns majoritetsägda bolag. Ägardirektiven är verktyg för 

kommunens styrning av de majoritetsägda bolagen och ett sätt att stimulera 

till kommunikation mellan ägaren och bolagens ledningar. 

2. Varje bolag har också ett specifikt ägardirektiv som beskriver de 

grundläggande ramarna för  bolagets verksamhet. 

3. Under verksamhetsåret kan kommunfullmäktige besluta att ge ett särskilt 

ägardirektiv för ett bolag som gäller en viss fråga om organisation eller 

verksamhet. 

4. Kommunala bolag där kommunen har bestämmande inflytande är skyldiga 

att följa de styrdokument som kommunen antar i form av policy, riktlinje, 

plan samt handlingsplan. Före kommunfullmäktiges beslut ska bolagens 

styrelser ha möjlighet att yttra sig över om det finns några hinder för bolaget 

att tillämpa aktuellt styrdokument. 

Ovan angivna ägardirektiv blir automatiskt bindande för de helägda bolagen 

eftersom bolagsordningarna i dessa bolag ska innehålla en bestämmelse om att 

bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av Ängelholms 

kommun samt att bolaget ska följa denna bolagspolicy.  

5.1.3 Ägarsamråd 

Kommunens informella styrning av bolagen sker genom ägarsamråd mellan 

kommunstyrelsen, Ängelholms Stadshus AB och dotterbolagen på det sätt 

som är bäst utifrån aktuell situation. Ägarsamråd ska hållas minst fyra gånger 
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per år och kan hållas i samband med Ängelholms Stadshus AB:s 

styrelsemöten eller på annat sätt vid behov. 

Ägarsamråden ska hållas vid behov, och kan behandla följande frågor: 

 Budgetprocessen 

- Ekonomisk uppföljning – vid dagens datum 

- Planering inför kommande år  

 

• Verksamhetsplanering/ verksamhetsuppföljning  

- Uppföljning målen och Affärsplan 

- Aktuellt läge angående uthyrning  

- Aktuellt läge pågående projekt   

 

• Intern kontroll – rutiner pågående insatser  

 

• Redovisning av Hållbart företagande 

 

Löpande dialog 

Löpande under året sammankallar Ängelholms Stadshus AB:s ordförande 

dotterbolagens ordförande för dialog. På motsvarande sätt sammankallar 

Ängelholms Stadshus AB:s VD dotterbolagens VD för dialog. 

5.1.4 Val av styrelse och lekmannarevisorer 

Kommunens representanter i bolagens styrelser utses av kommunfullmäktige. I 

de helägda bolagen utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och 

suppleanter. För helägda kommunala bolag utser kommunfullmäktige också 

ordförande, förste och andre vice ordförande.  

För de helägda bolagen ska kommunfullmäktige även utse två lekmannarevisorer 

och, vid behov, en eller två lekmannarevisorssuppleanter. Om verksamheten är 

av mindre omfattande slag kan kommunfullmäktige istället besluta att utse 

endast en lekmannarevisor och, vid behov, en lekmannarevisorssuppleant.  

Kommunfullmäktiges aktuella beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska 

bekräftas på varje årsstämma. 

5.1.5 Val av stämmoombud och instruktioner till ombuden 

Kommunfullmäktige ska utse de personer som ska representera ägaren och agera 

stämmoombud vid bolagsstämmorna i bolagen. De bolag som i sin tur äger 

aktier i bolag ska utse de stämmoombud som kommunfullmäktige har angett. 
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Kommunfullmäktige ska på förslag från kommunstyrelsen utfärda en instruktion 

till stämmoombudet som anger hur ombudet ska rösta i de ärenden på 

bolagsstämman som bedöms vara av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt. Instruktion till stämmoombud vid bolagens årsstämma ska alltid ges 

av kommunfullmäktige. 

6 Gemensamma bolagsprinciper 

6.1 Styrelse och VD 

Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete. Som 

grund för arbetsordningen i de majoritetsägda bolagen ska gälla den arbetsordning 

som tillämpas av styrelsen i respektive bolag. Denna arbetsordning ska även reglera 

villkoren för suppleanters tjänstgöring. Arbetsordningen ska anmälas till 

kommunstyrelsen för kännedom. 

Kommunens bestämmelser för ersättning till förtroendevalda ska tillämpas på 

motsvarande uppdrag i bolagen i enlighet med vad som framgår av 

kommunfullmäktiges vid var tid gällande beslut rörande arvode och ersättningar till 

förtroendevalda. Stämmoombudet får i uppdrag att rösta för arvode enligt dessa 

bestämmelser på det aktuella bolagets årsstämma. 

Vid rekrytering av VD i dotterbolag ska styrelsen i dotterbolaget utse en 

rekryteringsgrupp i vilken ordförande samt VD för Ängelholms Stadshus AB ska 

ingå. Rekryteringsgruppen ansvarar för att genomföra rekryteringsprocessen och ta 

fram en huvudkandidat och förslag på anställningsvillkor.  

Beslut fattas av det rekryterande bolagets styrelse, som utser VD och bestämmer 

anställningsvillkoren. 

Beslut fattas av styrelse för Ängelholms Stadshus AB som utser VD för bolagen 

och bestämmer anställningsvillkoren. 

Bolagens styrelse ska årligen upprätta en skriftlig instruktion för verkställande 

direktören. Instruktionen ska anmälas till kommunstyrelsen för kännedom. 

6.2 Ekonomiska mål och principer 

Bolagens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder inom ramen för målet 

om långsiktig samhällsnytta. Bolagen ska eftersträva ett ekonomiskt resultat som 

ger utrymme både för en årlig avkastning till ägaren på bolagets kapital samt för en 

långsiktig konsolidering av bolaget. 
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Riktlinjer för resultat och avkastning på eget kapital för Ängelholm Stadshus AB 

och dess dotterbolag ska varje år behandlas av styrelsen i Ängelholm Stadshus AB. 

Dessa resultatbedömningar ska ske i dialog mellan moderbolagets VD och 

dotterbolagets VD och – i det fallet att dotterbolaget är delägt – med en 

representant för den eller de andra delägarna i bolaget. 

Resultatkrav för dotterdotterbolag till Ängelholm Stadshus AB beslutas av styrelsen 

för respektive dotterbolag. 

6.3 Uppföljning, delårsrapport och finansiering 

Majoritetsägda bolag ska lämna rapporter om måluppfyllelse och ekonomiskt 

resultat till moderbolaget i enlighet med kommunens egna uppföljningsrutiner. 

Moderbolaget lämnar en samlad tertialrapport till kommunstyrelsen. 

Bolagens finansförvaltning ska följa de ramar och riktlinjer som anges i den 

koncerngemensamma finanspolicy som har fastställts av kommunfullmäktige. 

Detta innebär att bolagen ska ha finansiell samverkan med kommunen rörande 

bolagens finansiering (upplåning). Denna samverkan ska ske på affärsmässiga 

villkor. 

6.4 Förvaltningsberättelse och årsredovisning 

Dotterbolag till Ängelholm Stadshus AB ska lämna preliminär 

förvaltningsberättelse och årsredovisning till Ängelholm Stadshus AB utifrån 

moderbolagets anvisningar och tidsplan för bokslutsarbetet. Moderbolaget ska 

besluta om bokslutsdispositioner för dotterbolagen för att uppnå tillfredställande 

årsresultat, skattesamordning samt kapitalbildning för koncernen. 

Dotterbolagens styrelser ska behandla förvaltningsberättelse och årsredovisning när 

bokslutsdispositionerna är fastställda av moderbolaget. Förvaltningsberättelsen, 

alternativt en av dotterbolaget separat upprättad styrelserapport, ska bl a innehålla 

bolagsstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen utifrån kommunfullmäktiges 

ägardirektiv för verksamhetsåret och en sammanfattning av bolagets arbete med 

intern kontroll. 

Bolagets årsstämma fastställer årsredovisning samt prövar ansvarsfrihet för styrelse 

och VD efter kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen. 

Majoritetsägda bolag och minoritetsägda bolag vars verksamhet enligt 

kommunstyrelsens bedömning är av större omfattning ska direkt till 

kommunstyrelsen lämna underlag till den sammanställda redovisning som ska ingå i 

kommunens årsredovisning utifrån kommunens anvisningar. 
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6.5 Information 

Dotterbolagen ska hålla styrelsen i Ängelholm Stadshus AB löpande informerad 

om sin och sina dotterbolags verksamhet och om åtgärder av större vikt. 

Bolagen ansvarar för att till Ängelholm Stadshus AB snarast överlämna följande 

dokument: 

1. protokoll från bolagsstämma 

2. protokoll från styrelsens sammanträden 

3. bolagets budget och verksamhetsplan/affärsplan 

4. bolagets delårsrapporter och årsredovisning 

5. revisionsberättelse och granskningsrapport 

6. övriga handlingar av vikt för Ängelholm Stadshus AB och 

kommunstyrelsen 

Ängelholm Stadshus AB ska skaffa sig fördjupad information om dotterbolagens 

verksamhet genom utvecklingsträffar med dotterbolagen. 

Rapporter om bolagens verksamhet redovisas löpande av VD i Ängelholm 

Stadshus AB till kommunstyrelsen. 

Kommunen har därutöver som målsättning att varje majoritetsägt bolag genom 

dess VD ska ge en presentation av verksamheten i bolaget i samband med något av 

fullmäktiges ordinarie sammanträden under mandatperioden. 

6.6 Revision 

Bolagets årsstämma utser revisorer enligt de bestämmelser som anges i 

aktiebolagslagen. 

Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett 

ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets 

interna kontroll är tillräcklig. 
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1 Sammanfattning av dokumentets sakliga innehåll 

Detta gemensamma ägardirektiv (”Ägardirektivet”)  för Ängelholms kommuns 

majoritetsägda bolag (”Bolagen”) ska tillsammans med övriga styrdokument vara 

ett verktyg för kommunens styrning av de majoritetsägda bolagen och ett sätt att 

stimulera till kommunikation mellan ägaren och bolagens ledningar. 

Varje bolag har också ett specifikt ägardirektiv som beskriver de grundläggande 

ramarna för  bolagets verksamhet. 

2 Gemensamma ägardirektiv för kommunens 

majoritetsägda bolag 

2.1 Koncernnytta och samhällsnytta 

Bolagen ansvarar för att deras verksamheter samordnas med kommunens 

verksamheter för att uppnå största möjliga koncern- och samhällsnytta.  

Bolagen och ägaren ska samarbeta och använda gemensamma lösningar där det är 

möjligt. 

Bolagen ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser. 

2.2 Mål 

Bolagen ska aktivt bidra till att uppnå de mål för kommunen som fullmäktige 

fastställer. De prioriterade målen för respektive bolag finns beskrivna i de specifika 

ägardirektiven. 

2.3 Kommunala styrdokument  

Bolagen är skyldiga att följa de styrdokument som kommunen antar i form av 

policy, riktlinje, plan samt handlingsplan. Bolagen ska hålla sig uppdaterade och 

informerade om gällande styrdokument. 

Före kommunens beslut att anta ett styrdokument ska bolagens styrelser ha 

möjlighet att yttra sig över om det finns några hinder för bolaget att tillämpa 

detsamma. Efter kommunens beslut gäller hela, eller i förekommande fall delar av, 

styrdokumentet som ett gemensamt ägardirektiv, om inte annat särskilt anges. 
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2.4 Informationsskyldighet 

Styrelsen i respektive kommunalt bolag ska hålla moderbolaget och kommunen 

informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. ska hålla 

kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolagen att skriftligen 

a) till kommunen snarast översända protokoll från årsstämman och eventuella 

extra bolagsstämmor samt protokoll från styrelsesammanträde. 

b) upprätta budgetuppföljningar/bokslutsprognoser och information om 

uthyrningsläget samt inlämna dessa till kommunen enligt kommunens 

tidplan. 

c) inlämna av styrelsen godkänd årsredovisning till kommunen efter det år 

vilket årsredovisningen avser samt enligt kommunens tidplan. 

d) inlämna reviderad årsredovisning till kommunen senast en månad före den 

årsstämma vid vilken årsredovisning ska behandlas. 

e) redovisa bolagets internkontrollarbete genom att till kommunen översända 

av styrelsen fastställd plan respektive uppföljning av årlig plan för 

internkontroll för kommande år i samband med upprättande av bolagets 

budget resp. bokslut samt inlämna dessa till kommunen enligt kommunens 

tidplan. 

f) inlämna fastställd arbetsordning för styrelsen (ABL 8 kap 4 §) och 

instruktion för verkställande direktören (ABL 8 kap 29 §) samt upprättad 

delegationsordning till kommunen. 

2.5 Ägarsamråd 

Ägarsamråd ska hållas vid behov. Minst fyra gånger per år kallar ägaren bolagen till 

samråd. Vid dessa tillfällen ska bolagen ge en lägesrapport i enlighet med 

bestämmelser i bolagspolicyn. 

2.6 Vision 2035 

Bolagen ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Ängelholms 

kommuns Vision 2035. 

2.7 Hållbart företagande 

Bolagen ska ta ett aktivt ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället. 

Detta innebär att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar och anti-
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korruption i bolagens strategi och verksamhet. Bolagen ska se över, tänka 

innovativt och utveckla sin affärsmodell, sina produkter och tjänster. 

Bolagen ska arbeta aktivt med hållbarhet både i befintligt fastighetsbestånd och vid 

nyproduktion. Arbetet för en hållbar utveckling omfattar såväl ekologiska, 

ekonomiska och sociala aspekter. 
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3 Specifika ägardirektiv för Ängelholm Stadshus AB 

3.1 Bolagets syfte och ändamål 

Ängelholms Stadshus AB utövar på uppdrag av kommunfullmäktige den operativa 

ägarrollen för de kommunala bolagen som ägs direkt eller indirekt av Ängelholms 

Stadshus AB.  

Ängelholms Stadshus AB ska svara för en löpande ägardialog med respektive 

dotterbolag i koncernen. Ägardialogerna ska ha sin utgångspunkt i bolagens 

uppdrag utifrån de fastställda ägardirektiven. 

Bolaget ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor som ska till 

kommunfullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende budget, investeringar, 

finansiering, delårsrapporter samt årsredovisning.  

Bolaget ska medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras 

med tydligt kundfokus och i en ändamålsenlig struktur samt utöva ägaransvaret för 

de kommunägda bolagen i syfte att uppnå samordning och optimalt 

resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen. 
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4 Specifika ägardirektiv för AB Ängelholmshem  

4.1 Bolaget syfte och ändamål 

Rätten till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. AB Ängelholmshem är 

kommunens verktyg för att uppnå detta välfärdsmål. Bolaget ska, med tydligt och 

uttalat kundfokus, verkställa bostadspolitiska beslut till exempel vad gäller att  

 trygga den framtida bostadsförsörjningen,  

 verka för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, integration och för 

ökad valfrihet.  

 

Bolaget ska långsiktigt säkra tillgången till goda boendemöjligheter för alla 

boendekategorier samt i alla kommundelar. Bolaget ska särskilt satsa på orter i 

Ängelholm som pekas ut i kommunens översiktsplan. Filial med platsansvarig ska 

finnas bl. a i Munka-Ljungby och med inriktning på god service och närhet för 

hyresgästerna. 

Bolaget ska nyproducera minst 60 lägenheter årligen (genomsnitt). 

Bolaget ska även som ett led i utvecklingen av bolagets bostadsbestånd kunna 
överlåta och försälja fastigheter och tomträtter. Inför beslut om sådant ärende ska 
samråd ske med Ängelholms stadshus AB. 
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4.2 Mål för AB Ängelholmshem 

Kommunfullmäktiges 

perspektiv och mål 

Bolagets mål 

Medborgarfokus  

Erbjuda öppen kommunal 

demokrati med bra boende, 

goda kommunikationer, 

god miljö och god folkhälsa 

för att få nöjda 

medborgare.  

 

 

 

 

 

 

 

Ängelholmshem ska bidra till 

bostadsförsörjningen i  

Ängelholm  

Målbeskrivning  

Bolaget ska medverka till att tillgodose behovet av 

nya bostäder i Ängelholm. Bolaget ska nyproducera 

minst 60 lägenheter årligen (genomsnitt). 

 

Kommunen har ansvar för bosättning av nyanlända 

samt bostäder för andra särskilda behov 

(bostadssociala lägenheter). Bolaget ska förmedla 

lägenheter inom ramen för samarbetet med 

hyresgarantier. Antalet lägenheter som förmedlas ska 

främja såväl kommunens behov som bolagets intresse 

av att förmedla bostäder via bostadskön. 

Lägenheterna ska vara av varierad storlek och 

fördelas inom fastighetsbeståndet. 

 

Ängelholmshem ska skapa en variation av 

boendealternativ i de kommundelar där bolaget 

verkar  

Målbeskrivning  

Ängelholmshem ska erbjuda en variation av 

boendealternativ avseende storlek och standard. 

Utvecklingen ska ta sin utgångspunkt i respektive 

kommundels behov. Ängelholmshem ska uppmuntra 

medskapande vid boendeutveckling genom att ha en 

kontinuerlig dialog med berörda intressenter. 
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Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska 

vara en öppen och inkluderande kommun  

Målbeskrivning  

Tolerans, delaktighet, sammanhållning och förståelse 

mellan människor skapas genom möten. Bolaget ska 

arbeta med social hållbarhet på sådant sätt som passar 

för de olika bostadsområdena.  

 

Bolaget ska arbeta med trygghetsskapande åtgärder i 

bostadsområdena med syfte att skapa goda 

bostadsmiljöer. 

 

 Koncernsamordning  

Målbeskrivning  

Bolaget ska ha som målsättning att fortlöpande 

effektivisera verksamheten. De synergieffekter och 

rationaliseringar som uppnås ska synliggöras genom 

utökat underhåll och förbättrad resultatutveckling.  

 

Bolagets hyresgäster ska kunna ta tillvara 

digitaliseringens möjligheter.  

 

Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas 

med kommunens verksamheter för att uppnå största 

möjliga koncern- och samhällsnytta enligt av 

kommunfullmäktige beslutade riktlinjer.  

 

Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband 

med extraordinära händelser.  

 

Effektiva verksam- 

heter  

Arbeta för långsiktig 

hållbarhet och ett effektivt 

resursutnyttjande i all 

planering.  

Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan  

Målbeskrivning  

Bolaget ska verka för en miljömässigt och 

ekonomiskt hållbar verksamhet. Bolaget ska arbeta 

för att minska såväl energianvändningen som 

miljöpåverkan. Då bolaget uppför nya fastigheter ska 

dessa uppföras som Miljöbyggnad eller med 

motsvarande standard. 

 

Principerna om En levande och god bebyggd miljö i 

kommunens miljöplan ska beaktas. 
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Samhällsutveckling  

Arbeta aktivt för hållbar 

tillväxt och utveckling i 

enlighet med vision 2035 

 

 

 

 

 

  

Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god 

boendemiljö för barn och unga  

Målbeskrivning  

Genom att utgå från barn och ungas behov ska 

bolaget utforma en bostadsmiljö som uppmuntrar till 

möten och aktiviteter.  

Ängelholmshem ska stödja initiativ inom 

företagande, utbildning och kultur  

Målbeskrivning  

Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för 

att realisera Ängelholms vision 2035. 

 

Ängelholmshem ska bidra till utveckling och 

tillväxt av näringsliv, föreningsliv och 

verksamheter  

Målbeskrivning 

Bolaget ska ha en aktiv roll i Ängelholms Näringsliv. 

 

Bolaget ska stödja föreningar som skapar mervärden 

för medborgarna, kommunen och bostadsområden. 

Medskapande medar-

betare  

Vara en arbetsgivare som 

attraherar dagens och 

framtidens medarbetare. 

Våra medarbetare ska 

känna delaktighet, yrkes-

stolthet och ges möjlighet 

att utvecklas.  

Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap 

och medarbetarskap  

Målbeskrivning  

Ängelholmshem ska genom aktivt arbete med 

ledarskap och medarbetarskap ge förutsättningar för 

ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil.  

 

Ängelholmshem ska bejaka mångfald  

Målbeskrivning  

Vid rekrytering av medarbetare ska i första hand 

kompetens beaktas och därefter mångfaldsaspekten. 
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4.2.1 Måluppfyllelse  

Ägaren kommer i samband med rapportering och vid ägarsamråden att följa upp 

bolagets mål samt hur bolaget har bidragit till kommunens mål. Bolaget ska i sin 

affärsplan redovisa vilka åtgärder bolaget planerar att vidta för att uppfylla 

kommunens mål. För att kunna bedöma bolagets måluppfyllelse ska bolaget 

rapportera en beskrivande analys med nyckeltal. Bolaget ska rapportera enligt 

kommunens anvisningar.  

4.3 Redovisning och avkastningskrav 

Bolagets resultat efter finansiella poster exklusive realisationsvinster/förluster, skall 

långsiktigt, mätt som ett rullande genomsnitt under fyra år, uppgå till ett belopp 

som motsvarar minst 2,5 % av genomsnittligt justerat eget kapital. Genomsnittligt 

justerat eget kapital definieras som genomsnittligt beskattat eget kapital och 

obeskattade reserver. De obeskattade reserverna skall reduceras med aktuell latent 

skattesats. 

Bolagets soliditet skall långsiktigt uppgå till minst 20 %. 

4.4 Koncernbank, borgensavgift och aktieutdelning 

Bolaget ska ingå i kommunens (koncernbankens) finansförvaltning för att uppnå 

största möjliga koncernnytta. 

I de fall kommunen har lämnat borgen eller via koncernbanken vidareutlånat medel 

ska bolaget Bolaget ska årligen betala borgensavgift eller motsvarande till 

kommunen. Storleken på avgiften ska vara marknadsmässig. 

Bolaget ska också årligen lämna aktieutdelning till kommunen. Inriktningen ska 

vara högsta möjliga aktieutdelning med beaktande av lagliga begränsningar. 

4.5 Revision 

De av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna ska granska om bolagets 

verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningsrapporten från lekmannarevisorerna ska redovisas för årsstämman och 

lämnas som information till kommunstyrelsen. Granskningsrapporten ska fogas till 

den årsredovisning som lämnas till kommunfullmäktige. 

Revisionsrapporter beställs av kommunens lekmannarevisorer och betalas av 

respektive företag i enlighet med Revisionsreglemente § 10. 
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4.6 Panträtt 

Bolaget får inte upplåta panträtt i sin egendom. 
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5 Specifika ägardirektiv för AB Ängelholmslokaler  

5.1 Bolagets syfte och ändamål 

För att erbjuda service av god kvalitet till kommunens invånare behöver 

Ängelholms kommun bra och ändamålsenliga verksamhetslokaler. AB 

Ängelholmslokaler ska tillgodose detta behov för de projekt och beställningar som 

kommunen tilldelar bolaget i den takt som kommunens behov och krav utvecklas 

och förändras.  

 

Bolaget ska Detta ska ske genom att bolaget, med ett uttalat och tydligt kundfokus, 

ska planera, uppföra, förvärva, äga, förvalta samt anpassa verksamhetslokaler som 

Ängelholms kommun beslutat hyra av bolaget.  

 

Bolaget kan också avyttra, hyra ut eller riva verksamhetslokaler där Ängelholms 

kommun beslutat avveckla verksamhet. Ängelholms kommun.  

Bolaget ska också för kommunens räkning hyra och avveckla externt hyrda lokaler. 

 

Bolaget ska tillse att deras fastigheter är ändamålsenliga, välunderhållna och att 

dessa uppfyller gällande myndighetskrav.  

 

Uppdragsgivare inom kommunen är kommunstyrelsen med 

beställarkompetens/beställarenhet inom Servicestödets fastighetsenhet. 

5.2 Mål för AB Ängelholmslokaler 

Kommunfullmäktiges 

perspektiv och mål 

Bolagets mål 

Medborgarfokus  

Erbjuda öppen 

kommunal demokrati 

med bra boende, goda 

kommunikationer, god 

miljö och god folkhälsa 

för att få nöjda 

medborgare.  

 

 Koncernsamordning  

Målbeskrivning  
Bolaget ska utifrån kommunens behov agera och 
arbeta med hållbara och innovativa lösningar som 
stödjer kommunens rnas verksamheter. Bolaget ska 
därför, utifrån kommunens uppdrag och beställning, 
proaktivt bidra till att förverkliga de delar i 
kommunens beslutade lokalförsörjningsplan som 
läggs på bolaget. ha en ledande roll i hela 
lokalförsörjningsprocessen, från tidiga skeden till 
avslut genom avyttring eller rivning. 
 
Bolaget ska erbjuda välskötta och ändamålsenliga  
verksamhetslokaler av god kvalitet och med god 
miljö.  
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Bolaget ska ha som målsättning att fortlöpande 
effektivisera verksamheten. De synergieffekter och 
rationaliseringar som uppnås ska synliggöras genom 
utökat underhåll och förbättrad resultatutveckling.  
 
Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband 
med extraordinära händelser.  

Effektiva 
verksamheter  

Arbeta för långsiktig 

hållbarhet och ett 

effektivt 

resursutnyttjande i all 

planering.  

Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan  

Målbeskrivning  
Bolaget ska verka för en socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbar verksamhet. Bolaget ska arbeta 
för att minska såväl energianvändningen som 
miljöpåverkan. Då bolaget uppför nya fastigheter ska 
dessa uppföras som Miljöbyggnad eller med 
motsvarande standard. 
 
Principerna om En levande och god bebyggd miljö i 
kommunens miljöplan ska beaktas. 
 
 

Samhällsutveckling  
Arbeta aktivt för hållbar 
tillväxt och utveckling i 
enlighet med vision 
2035. 
  

Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete 

med vision 3035  

Målbeskrivning  

Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för 

att realisera Ängelholms vision 2035. 

 

Medskapande medar-
betare  
Vara en arbetsgivare 
som attraherar dagens 
och framtidens 
medarbetare. Våra 
medarbetare ska känna 
delaktighet, yrkes-
stolthet och ges möjlig-
het att utvecklas.  

Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med 
ledarskap och medarbetarskap  
Målbeskrivning  
Ängelholmslokaler ska genom aktivt arbete med 
ledarskap och medarbetarskap ge förutsättningar för 
ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil.  
 

Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald  
 
Målbeskrivning  
Vid rekrytering av medarbetare ska i första hand 
kompetens beaktas och därefter mångfaldsaspekten. 
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5.2.1 Måluppfyllelse  

Ägaren kommer i samband med rapportering och vid ägarsamråden att följa upp 

bolagets mål samt hur bolaget har bidragit till kommunens mål. Bolaget ska i sin 

affärsplan redovisa vilka åtgärder bolaget planerar att vidta för att uppfylla 

kommunens mål. För att kunna bedöma bolagets måluppfyllelse ska bolaget 

rapportera en beskrivande analys med nyckeltal. Bolaget ska rapportera enligt 

kommunens anvisningar.  

 

5.3 Koncernbank och borgensavgift 

Bolaget ska ingå i kommunens (koncernbankens) finansförvaltning för att uppnå 

största möjliga koncernnytta. 

I de fall kommunen har lämnat borgen eller via koncernbanken vidareutlånat medel 

ska bolaget Bolaget ska årligen betala borgensavgift eller motsvarande till 

kommunen. Storleken på avgiften ska vara marknadsmässig. 

5.4 Underlag för budgetarbetet 

Det eftersatta underhållet ska på sikt arbetas bort.  

Bolaget ska upprätta och för ägaren redovisa en årlig en långsiktig underhållsplan 

för de fastigheter som bolaget äger och förvaltar. Nivån på det planerade 

underhållet regleras i fastställd hyresmodell.  

Bolaget ska årligen, senast i april månad året innan budgetåret, lämna förslag på 

åtgärder för att återhämta det eftersatta underhållet, samt redovisa vilka effekter 

detta får på hyresnivån. 

Underhållsplanen och dess effekt på hyresnivån för verksamhetsfastigheterna ska 

godkännas av kommunen innan den fastställs. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 222 Dnr. KS 2021/377, 

Ny finanspolicy och införande av koncernbank

Ärendebeskrivning
Gällande finanspolicy löper ut vid årsskiftet 2021/2022. Uppdatering har skett 
utifrån förutsättningen att koncernbank ska införas. Därutöver har en stor mängd 
justeringar gjorts i texten, vilka framgår av rödmarkerad respektive överstruken 
text.

En koncernbank innebär att Ängelholms kommun lånar upp för samtliga 
likviditetsbehov som finns inom koncernen (för majoritetsägda bolag). Idag lånar 
respektive bolag själv inom den borgensram som kommunfullmäktige årligen 
fastställer. Genom att samordna upplåningen kan hela koncernens likviditetsbehov 
beaktas i en helhet och bättre lånevillkor kan uppnås. Genom en samordning så 
synliggörs också riskerna i upplåningen utifrån ett helhetsperspektiv. 

Kommunfullmäktige har 2020-10-26 fattat ett inriktningsbeslut om att införa en 
koncernbank.

Beslutsunderlag
• Förslag till reviderad Finanspolicy för Ängelholms kommun 2022-2031.
• Version av finanspolicyn där ändringar framgår.

Yrkande
Lars Nyander (S), Maija Rampe (M), Göran Larsson (M), Linda Persson (KD) och 
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till ny finanspolicy att gälla från och med 2022-01-
01,

att införa koncernbank som omfattar Ängelholms Stadshus AB och dess 
majoritetsägda bolag. Koncernbanken är organisatoriskt placerad i Ängelholms 
kommun, Servicestöd,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att för koncernen (Ängelholms kommun samt Ängelholms Stadshus AB och dess 
majoritetsägda bolag) får den externa låneskulden år 2022 uppgå till maximalt 4 844 
mnkr och inom denna ram får omsättning och nyupplåning ske av kom-
munstyrelsen. Detta utgör den högsta nivån för upplåning inom koncernbanken 
inkluderat bolagens tidigare upplåning där kommunen lämnat borgen.

Beslutet ska expedieras till
• SST, Ekonomi & kvalitet
• Ängelholms Stadshus AB
• AB Ängelholmshem
• AB Ängelholmslokaler



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 202 Dnr. KS 2021/377

Ny finanspolicy och införande av koncernbank

Ärendebeskrivning
Gällande finanspolicy löper ut vid årsskiftet 2021/2022. Uppdatering har skett 
utifrån förutsättningen att koncernbank ska införas. Därutöver har en stor mängd 
justeringar gjorts i texten, vilka framgår av rödmarkerad respektive överstruken 
text.

En koncernbank innebär att Ängelholms kommun lånar upp för samtliga 
likviditetsbehov som finns inom koncernen (för majoritetsägda bolag). Idag lånar 
respektive bolag själv inom den borgensram som kommunfullmäktige årligen 
fastställer. Genom att samordna upplåningen kan hela koncernens likviditetsbehov 
beaktas i en helhet och bättre lånevillkor kan uppnås. Genom en samordning så 
synliggörs också riskerna i upplåningen utifrån ett helhetsperspektiv. 

Kommunfullmäktige har 2020-10-26 fattat ett inriktningsbeslut om att införa en 
koncernbank.

Beslutsunderlag
• Förslag till reviderad Finanspolicy för Ängelholms kommun 2022-2031.
• Version av finanspolicyn där ändringar framgår.

Yrkande
Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) 
yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till ny finanspolicy att gälla från och med 2022-01-
01,

att införa koncernbank som omfattar Ängelholms Stadshus AB och dess 
majoritetsägda bolag. Koncernbanken är organisatoriskt placerad i Ängelholms 
kommun, Servicestöd,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att för koncernen (Ängelholms kommun samt Ängelholms Stadshus AB och dess 
majoritetsägda bolag) får den externa låneskulden år 2022 uppgå till maximalt 4 844 
mnkr och inom denna ram får omsättning och nyupplåning ske av kom-
munstyrelsen. Detta utgör den högsta nivån för upplåning inom koncernbanken 
inkluderat bolagens tidigare upplåning där kommunen lämnat borgen.

Beslutet ska expedieras till
• SST, Ekonomi & kvalitet
• Ängelholms Stadshus AB
• AB Ängelholmshem
• AB Ängelholmslokaler
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Ekonomichef
Stefan Marthinsson
468177
Stefan.Marthinsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/377
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-10-08

Revidering av finanspolicy samt införande av kon-
cernbank

Ärendebeskrivning
Gällande finanspolicy löper ut vid årsskiftet 2021/2022. Uppdatering har skett uti-
från förutsättningen att koncernbank ska införas. Därutöver har en stor mängd ju-
steringar gjorts i texten, vilka framgår av rödmarkerad respektive överstruken text.

En koncernbank innebär att Ängelholms kommun lånar upp för samtliga likvidi-
tetsbehov som finns inom koncernen (för majoritetsägda bolag). Idag lånar respek-
tive bolag själv inom den borgensram som kommunfullmäktige årligen fastställer. 
Genom att samordna upplåningen kan hela koncernens likviditetsbehov beaktas i 
en helhet och bättre lånevillkor kan uppnås. Genom en samordning så synliggörs 
också riskerna i upplåningen utifrån ett helhetsperspektiv. 

Kommunfullmäktige har 2020-10-26 fattat ett inriktningsbeslut om att införa en 
koncernbank.

Beslutsunderlag 
• Förslag till reviderad Finanspolicy för Ängelholms kommun 2022-2031.
• Version av finanspolicyn där ändringar framgår.

Utredning
Revidering av finanspolicy
Policyn har kompletterats med texter utifrån förutsättningen att koncernbank ska 
införas. Därutöver har avsnitt 3 Organisation, utvecklats och förtydligats. 

När det gäller avsnitt 6 Upplåning, föreslås att regleringen kring finansieringsrisker 
förändras enligt följande: Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska uppgå till 
minst 2 år och att andelen kapitalförfall får uppgå till max 40% av skuldportföljen 
under ett år. Tidigare tabell över tillåtna löptider föreslås utgå då det är svårt att föl-
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ja upp denna regering. Ängelholmshem uppfyller inte denna begränsning idag, och 
behöver 2022 på sig för att anpassa sin låneportfölj.

Under avsnitt 7 Förvaltning av pensionsmedel, har målet för förvaltningen tydlig-
gjorts. Därutöver föreslås att normalläget för aktier höjs från 40% till 50% av total-
portföljen. Detta innebär ett större risktagande i ett kort perspektiv men också 
möjlighet till långsiktigt förbättrad avkastning. Perspektivet på pensionsmedlen är 
mycket långsiktigt. Även max- och min-gränser för olika tillgångsslag förändras i 
syfte att skapa förutsättningar för en mer aktiv rebalansering mellan tillgångsslagen.

När det gäller placeringar i räntebärande värdepapper inom pensionsförvaltningen 
så föreslås att en mindre andel av placeringarna ska få göras i företagsobligationer, 
detta i syfte att öka avkastningen i den räntebärande portföljen.

Avsnittet om hållbara investeringar och etiska regler har utvecklats och förtydligats.

Samtliga förändringar framgår av versionen där tillägg rödmarkerats och skrivning-
ar som föreslås utgå har överstrukits. 

Finanspolicyn föreslås även gälla för Ängelholms Stadshus AB och dess majoritets-
ägda bolag. Avstämning av policyn har skett med bolagens ekonomifunktion.

Koncernbank
Genom att tillskapa en koncernbank får kommunen som ägare och ytterst ansvarig 
ett helhetsgrepp över koncernens skuldsättning och de risker som är förknippade 
med dessa. Koncernbanken innebär ökad insyn för kommunen som ägare till bola-
gen. Det är också viktigt att betona att den största delen av koncernens upplåning 
sker i bolagen. Skuldsättningen ser per 31 augusti 2021 ut enligt följande:

Organisation mnkr
Ängelholms kommun, skattefinansierad verks
Ängelholms kommun, vatten- och avlopp

230
630

AB Ängelholmshem 2149
AB Ängelholmslokaler 850
Summa 3859

Ansvar
En koncernbank kan organiseras på flera olika sätt beroende på var ansvar och be-
fogenheter för olika delar ska placeras. Bolagen ansvarar för att tillse att de har till-
räcklig likviditet för att kunna fullgöra sina åtaganden samt ha en buffert för oför-
utsedda händelser. Det är bolagen som ska signalera till kommunens koncernbank i 
god tid innan likviditetsbehov finns. När koncernbanken fått beställning på ny lik-
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viditet görs en upphandling av nytt lån. Detta förutsätter dock att bolagens totala 
lån ryms inom de låneramar som fastställts av kommunfullmäktige. 

Beslut kring kapital- och räntebindning fattas efter dialog mellan koncernbanken 
och respektive bolag. Eftersom räntekostnaderna är en viktig och stor del i fastig-
hetsbolagens kostnadsmassa är det rimligt att det ytterst är respektive bolag som 
fattar beslut om dessa frågor. I finanspolicyn anges vilka ramar som gäller för ris-
ker, såsom likviditetsrisk och ränterisk. Bolagen har att i sina beslut att hålla sig in-
om dessa riskbegränsningar. Uppföljning av risker sker både i koncernbanken och i 
respektive bolag.

Rättsfall på området indikerar att det är viktigt att det finns en direkt spegling mel-
lan kommunens externa upplåning och vidareutlåning till bolagen. Det finns fall 
där Skatteverket har nekat avdrag för vidareutlåning av medel som uppfattats som 
kommunens egen överskottslikviditet.

Bolagen får låna till den ränta som motsvarar kommunens finansieringskostnad för 
varje lån med ett pålägg för administrativa kostnader samt borgensavgift. 

Infasning
Det är lämpligt att under en övergångsperiod fasa in bolagens lån i koncernbanken 
efterhand som dessa löper ut. Målsättningen är att, med beaktande ekonomiska ef-
fekter, successivt fasa in bolagens lån i koncernbanken. 

Finansråd
I förslaget till ny finanspolicy föreslås att ett finansråd inrättas i syfte att underlätta 
samarbete och informationsutbyte inom ramen för koncernbankssamarbetet. Fi-
nansrådet är tänkt att bestå av tjänstepersoner från bolagen som är låntagare i kon-
cernbanken samt tjänstepersoner från kommunens ekonomifunktion.

Upplåningsramar
För att kunna sköta den operativa upplåningsverksamheten på ett smidigt sätt be-
höver kommunfullmäktige fastställa upplåningsramar för koncernbankens totala 
verksamhet. 

Inom kommunens skattefinansierade verksamhet finns behov av att uppta ytterli-
gare 40 mnkr för finansiering av investeringar. Den totala externa låneskulden i 
denna del föreslås få uppgå till 270 mnkr 2022.

Under år 2022 bedöms behovet av nya långfristiga lån inom va-verksamheten upp-
gå till 30 mnkr för finansiering av investeringar. Den totala externa låneskulden i 
denna del föreslås få uppgå till maximalt 660 mnkr.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 
(4)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

AB Ängelholmshem har sedan tidigare tilldelats en borgensram på maximalt 2 714 
mnkr. Förslaget är att denna ram bibehålls som en maximal upplåningsram. 

AB Ängelholmslokaler har sedan tidigare tilldelats en borgensram på maximalt       
1 200 mnkr. Förslaget är att denna ram bibehålls som en maximal upplåningsram.

Det innebär att sammantaget för koncernen (kommunen samt Ängelholms Stads-
hus AB och dess majoritetsägda bolag) får den externa låneskulden år 2022 uppgå 
till maximalt 4 844 mnkr. Detta utgör alltså den högsta nivån för upplåning inom 
koncernbanken inkluderat bolagens tidigare upplåning där kommunen lämnat bor-
gen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till ny finanspolicy att gälla från och med 2022-01-01.

att införa koncernbank som omfattar Ängelholms Stadshus AB och dess majoritets-
ägda bolag. Koncernbanken är organisatoriskt placerad i Ängelholms kommun, Ser-
vicestöd.

att för koncernen (Ängelholms kommun samt Ängelholms Stadshus AB och dess 
majoritetsägda bolag) får den externa låneskulden år 2022 uppgå till maximalt 
4 844 mnkr och inom denna ram får omsättning och nyupplåning ske av kommun-
styrelsen. Detta utgör den högsta nivån för upplåning inom koncernbanken inklu-
derat bolagens tidigare upplåning där kommunen lämnat borgen.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
• SST, Ekonomi & kvalitet
• Ängelholms Stadshus AB
• AB Ängelholmshem
• AB Ängelholmslokaler
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Sammanfattning av dokumentets sakliga 
innehåll 

Syftet med finanspolicyn är att ge kommunen och de kommunala bolagen ett 
regelverk som säkerställer att Kommunallagens krav i 11 kap. 2:a, 3:e och 4:e 
paragraferna avseende medelsförvaltning uppfylls. Policyn klargör styrning och 
rapportering av finansförvaltningen. Den reglerar hur placering av likvida medel 
får ske (tillåtna finansiella instrument, fördelning mellan olika tillgångsslag, 
riskbegränsningar, löptider m.m.). Ett specifikt avsnitt berör förvaltningen av 
medel som avsatts för pensionsändamål. Vidare regleras kommunens 
upplåningsverksamhet och borgen samt hållbara investeringar och etiska regler för 
finansverksamheten. 
 

Koppling till kommunens mål 

Kommunfullmäktiges mål rörande effektiva verksamheter innebär att 
verksamheterna ska arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt 
resursutnyttjande i all planering. Detta inbegriper också koncernens finansiella 
placeringar och upplåning. 
 
Kommunkoncernen kännetecknas av långsiktighet både vad gäller den 
löpande verksamheten och hantering av finansiella risker. Målsättningen är att 
genom medvetna beslut hantera dessa risker inom gällande ramar och 
riktlinjer. 
 
Kommunkoncernens samlade kreditvärdighet skall utnyttjas för att 
åstadkomma lägsta möjliga finansieringskostnad för kommunen och dess 
bolag.  
 
Koncernbanken ska säkerställa att kommunkoncernens likviditetshantering, 
upplåning, placering, samt hantering i övrigt samordnas på ett effektivt sätt.  

1. Inledning 

 

1.1 Syfte 

Syftet med finanspolicyn är att ge kommunen och de kommunala bolagen ett 
regelverk som säkerställer att Kommunallagens krav i 11 kap. 2:a, 3:e och 4:e 
paragraferna avseende medelsförvaltning uppfylls. De kommunala bolagen kan 
anta egna finansiella policys men innehållet måste vara i linje med det som sägs i 
denna policy.  
 
Policyn ska klargöra hur ansvaret för finansverksamheten är organiserad samt 
ange de finansiella riskerna och inom vilka ramar de ska begränsas. Policyn 
definierar och fastlägger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall 
bedrivas och samordnas inom kommunkoncernen.  
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1.2 Avgränsning  

Denna policy gäller för Ängelholms kommun samt Ängelholms stadshus AB och 
dess majoritetsägda dotterbolag (ägarandel överstigande 50%). Kommunen och 
dessa bolag benämns fortsättningsvis ”kommunkoncernen”. 
 
Andra organisationer där kommunen har inflytande men inget majoritetsägande 
har möjlighet att aktivt ta beslut om att efterleva den här policyn. Vad gäller 
avsnittet ”Förvaltning av pensionsmedel” så gäller detta endast för Ängelholms 
kommun. 
 

1.3 Risker 

All form av ekonomisk verksamhet innebär ett visst mått av finansiellt 
risktagande. En passiv finansförvaltning innebär att inga åtgärder vidtas för att 
minimera eller parera risker. Genom en aktiv finansförvaltning skapas möjligheter 
för en rationell hantering av risker med beaktande av den kostnad som det medför 
att minska eller eliminera risker. 
 
Inom ramen för denna policy skall följande risker hanteras: 
 

 valutarisk - värdeförändring av en valuta i förhållande till andra valutor. 
Kommunkoncernen skall inte ta några valutarisker vid placering av 
likviditeten. Endast placeringar i svensk valuta får förekomma. Detta gäller 
dock inte de medel som avsatts för pensionsändamål, se avsnitt 6 7.  
 

 ränterisk – Vid placering - värdeförändring på en räntebärande position som 
följd av ändrade marknadsräntor. Ränte- och kursriskerna begränsas dels 
genom begränsningar av vilka instrument som är tillåtna dels genom 
begränsning av bindningstider.  

 
Vid upplåning - risken att räntekostnaderna ökar vid ett stigande ränteläge samt 
risken att låsa fast alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta vid ett 
sjunkande ränteläge.  

 

 kreditrisk - motpartsrisk – risken att en motpart inte fullgör sina förpliktelser. 
Motpartsrisken begränsas genom att godkända motparter för affärer fastställs. 
 

 likviditetsrisk – risk att en placering inte kan omsättas i likvida medel utan 
påtaglig kostnadsökning. Likviditetsriskerna begränsas genom 
likviditetsplanering och val av placeringsformer/värdepapper som vid var 
tidpunkt kan disponeras/säljas inom det tidsintervall som krävs för att 
uppfylla målen. Löptiden på placerade medel skall anpassas till framtida 
behov av betalningsmedel på kort och medellång sikt. 
 

 Finansieringsrisk - Finansieringsrisken utgörs av risken för att lånebehov 
uppstår i ett ansträngt kreditmarknadsläge. Tillgången till ytterligare 
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finansiering påverkas bland annat av ett flertal faktorer såsom 
marknadsvillkor, den generella tillgången på krediter samt kommunens 
kreditvärdighet och kreditkapacitet. 
 

 Administrativ risk - risk för störningar inom de administrativa rutinerna, t.ex. 
till följd av personalproblem, datastörningar m.m. Dessa störningar kan 
uppträda dels hos en extern förvaltare och dels i den egna organisationen. För 
att begränsa den administrativa risken hos en extern förvaltare krävs en 
kvalitetskontroll dels i samband med upphandling och avtalstecknande, dels 
fortlöpande under avtalstiden. För att begränsa den administrativa risken i 
den egna organisationen krävs en tydlig organisation med tydliga 
ansvarsområden samt en fortlöpande intern kontroll och revision. 

 

1.4 Mål 

Inom ramen för Kommunallagens bestämmelser och denna policy skall 
kommunkoncernens finansverksamhet drivas så att:  
 

 Koncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt säkerställs. 
 

 Risknivåerna tar hänsyn till placeringshorisont samt krav på avkastning. 
Risknivån skiljer sig därför åt mellan pensionsförvaltning och övrig 
finansförvaltning. De medel som avsatts för pensionsförpliktelser är av 
långsiktig karaktär och kan därmed ta högre risk än övrig finansförvaltning 
där risken skall vara låg. 
 

 Kapitalanvändning och kapitalanskaffning bedrivs effektivt inom ramen för 
fastställda riskbegränsningar. 

 

 Kommunkoncernen utnyttjar skalfördelar och effektiviserar finansiering, 
kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella 
tjänster. 
 

 Kommunkoncernen skall med hjälp av en central hantering sträva efter att 
uppnå bästa möjliga villkor för betalningsrutiner och övriga finansiella 
tjänster vilket gagnar hela koncernen. 

 

 Finansnettot blir bästa möjliga med de begränsningar som anges i denna 
policy. 
 

2. STYRNING OCH RAPPORTERING  
 

2.1 Styrning 

Bolagen skall fortlöpande samråda med kommunen i finansiella frågor och i god 
tid informera finansförvaltningen om finansiella behov såsom borgens-, 
upplånings- och placeringsbehov. 
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2.2 Kontroll, rapportering och uppföljning 

Kommunen skall ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, 
uppföljning och utvärdering. Det är därför av stor vikt att det finns en 
ändamålsenlig organisation, klara tydliga rutiner och fungerande kontrollsystem 
och rapportkrav. 
 

2.3 Kontroll 

Administrationen av löpande finansieringsavslut, handhavande av aktuell 
dokumentation – reverser, avtal, borgensförbindelser – bokföring av ingångna 
avtal, överföring av pengar mellan långivare, kommunala företag, 
placeringsinstitut, banker och kommunen handhas av Servicestöd/Ekonomi & 
kvalitet. De kommunala bolagen ansvarar för sina respektive delar. 
 
För att åstadkomma intern kontroll skall förutom behörig person som genomfört 
en affär ytterligare en person kontrollera att affären är i överensstämmelse med 
finanspolicyn. 
 

2.4 Rapportering och uppföljning 

För att ge kommunens ledning kontinuerlig information som rör medelsför-
valtningens utveckling, skall ett väl fungerande rapportsystem finnas. Avvikelser 
från fastlagd policy skall snarast rapporteras. Uppföljning mot finanspolicy ska ske 
fortlöpande.  
 
Rapportering till kommunstyrelsen sker vid behandling av delårsrapport 
och årsredovisning. I rapporteringen redovisas utestående låneskuld,  
likviditetssituation och finansiella risker. 
 
Syftet med rapporteringen är att:  
 

 säkerställa att finanspolicyn följs 

 följa upp utfall mot fastställda limiter 

 hålla kommunfullmäktige och kommunstyrelsen informerad om kommunens 
och koncernens finansiella situation. 

 
 

 

3.   ORGANISATION 

3.1 Kommunfullmäktiges ansvar 

Det är kommunfullmäktiges ansvar att: 

 Finansförvaltningen sker i överensstämmelse med kommunallagen. 

 Fastställa finanspolicy, enligt förslag från kommunstyrelsen. 
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 Årligen besluta om en maximal ram för nyupplåning för kommunen. 

 Årligen besluta om maximala utlånings- och borgensramar till kommunala bolag.  

 Beslut om lämnande av borgen.  

3.2 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen ansvarar för: 
 

 Kommunens medelsförvaltning. 

 Att tillgångar och skulder förvaltas i enlighet med denna policy. 

 Upplåning, placering av medel, utlåning, borgen, leasing samt externa 
förvaltningsuppdrag och eventuell förvaltning av andra organisationers medel. 

 Att följa kommunens finansiella situation genom rapportering från 
koncernbanken. 

 Att besluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg från finanspolicyn om 
särskilda skäl föreligger. Eventuella avsteg ska rapporteras vid nästa 
rapporteringstillfälle till kommunfullmäktige. 

 
 

3.3 Servicestöd   

Servicestöd ansvarar under kommunstyrelsen för genomförandet av den 
finansiella verksamheten på det sätt och inom de ramar som kommunstyrelsen 
beslutar.  
 

 Ansvarar för att finansförvaltningen sköts på ett effektivt sätt och inom de 
ramar som lagar och förordningar samt denna finanspolicy ger. 

 Beslutar, inom ramen för kommunstyrelsens delegation, om kommunens 
upplåning, placering av kommunens medel, utlåning, borgen, leasing samt 
externa förvaltningsuppdrag och eventuell förvaltning av andra organisationers 
medel.   

 Företräder kommunen gentemot externa parter. 

 Initierar och utarbetar förslag till uppdateringar av finanspolicyn. 

 Rapporterar utfallet av den finansiella verksamheten till kommunstyrelsen. 

 Organiserar finansrådsmöten. 

 Arbetar med att säkerställa att tillräcklig likviditet finns för att driva koncernens 
olika verksamheter. 

 Ansvarar för hanteringen av kommunkoncernens koncernkontosystem, inklusive 
limithantering och ränteberäkning. 

 Genomför finansiella transaktioner definierade i denna policy för 
kommunkoncernen. 

 Följer upp låne- och ränteförfall samt att tar fram beslutsunderlag för ny-
/refinansiering av låneportföljen. 

 Placerar eventuell överskottslikviditet enligt riktlinjer i denna policy. 

 Har det övergripande ansvaret för kommunkoncernens finansiella verksamhet 
som bedrivs via koncernbanken. 

 Fastställer nivå för beräknade marknadspåslag för bolagen och koncernbankens 
marginaler. 
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3.4 Kommunala bolagens ansvar 

Det är respektive bolags ansvar att: 
 

 Fatta beslut som innebär att man följer den av kommunfullmäktige beslutade 
finanspolicyn. 

 Respektive bolag ansvarar för att med god framförhållning till koncernbanken 
anmäla sitt likviditetsbehov.  

 Bistå koncernbanken med likviditetsprognoser. 

 Angående respektive styrelses ansvar för sin finansiella verksamhet och risker 
hänvisas i övrigt till den lagstiftning varunder företaget lyder (exempelvis 
Aktiebolagslagen, Stiftelselagen etc.). 

 Att efterleva de ramar och riktlinjer för finanshanteringen som fastställs i denna 
finanspolicy. 

 Att vid anmodan delta i kommunens finansråd. 
 

3.5 Kommunen och de kommunala bolagen 

För att hantera koncernens ekonomi effektivt skall kommunen på det sätt och 
inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frå-
gorna för de enheter som ingår i kommunkoncernen.  
 

3.6 Fördelning av ansvar och befogenheter 

För den kommunala koncernen skall följande ansvars- och befogenhetsfördelning 
gälla för den finansiella verksamheten. 
 
 
 

Kommunfullmäktige Beslutar om finanspolicy för kommunen. 
 

Beslutar om ramar för upp- och utlåning, borgen samt övriga 
finansiella mål. 

 
Kommunstyrelsen Ansvarar för kommunens medelsförvaltning. 

 
Ansvarar för upplåning, placering av kommunens medel, utlåning,  
borgen, leasing samt externa förvaltningsuppdrag och eventuell  
förvaltning av andra organisationers medel.   

 
Servicestöd         Ansvarar under kommunstyrelsen för genomförandet av den 

finansiella verksamheten på det sätt och inom de ramar som 
kommunstyrelsen beslutar.  

 

 Ansvarar för att kommunens finansförvaltning sköts på ett 
effektivt sätt och inom de ramar som lagar och förordningar 
samt denna finanspolicy ger. 
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 Beslutar, inom ramen för kommunstyrelsens delegation, om 
kommunens upplåning, placering av kommunens medel, 
utlåning, borgen, leasing samt externa förvaltningsuppdrag 
och eventuell förvaltning av andra organisationers medel.   

 

 Företräder kommunen gentemot externa parter. 
 

 Initierar och utarbetar förslag till uppdateringar av 
finanspolicyn. 

 

 Rapporterar utfallet av det finansiella resultatet till 
kommunstyrelsen. 

 
 

De kommunala   Angående respektive styrelses ansvar för företagets finansiella 
bolagen  verksamhet och risker hänvisas till Aktiebolagslagen (ABL). 

3.7  

 

3.8 Extern förvaltning av kommunens medel  

I de fall extern förvaltning förekommer, skall skriftligt avtal upprättas mellan 
kommunen och/eller i kommunkoncernen ingående företag och den externa 
förvaltaren.  

3.9  

3.10 Förvaltning av andra organisationers medel  

Kommunen eller i kommunkoncernen ingående företag får inte åta sig 
förvaltningsuppdrag som innebär att risktagandet eller utfästelsen går utöver 
kommunkoncernens finanspolicy. Förvaltning av andra organisationers medel 
skall godkännas av kommunstyrelsen. 

 

4. Finansiell samordning i koncernbanken 
Kommunkoncernens finansverksamhet samordnas i Ängelholms koncernbank. 
Syftet med samordningen är att uppnå en enhetlig riskhantering i hela 
kommunkoncernen samt uppnå stordriftsfördelar av ekonomisk och administrativ 
karaktär. 

De kommunala bolagen ansvarar i enlighet med aktiebolagslagen och inom ramen 
för gällande bolagsordning och ägardirektiv självständigt för sin ekonomiska 
verksamhet, men ska vända sig till koncernbanken i sin finansiella verksamhet. 

En koncernbank ska säkerställa att koncernens likviditetshantering, 
upplåning, placering, samt hantering av finansiella risker i övrigt samordnas 
på ett effektivt sätt. Koncernbanken är också en förutsättning för utnyttjande 
av skalfördelar och uppbyggnad av önskvärd kompetens inom koncernen. 
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4.1 Områden som inkluderas i finansverksamheten 

Med kommunkoncernens finansverksamhet avses följande områden: 

 Likviditetshantering 

 Skuldförvaltning 

 Utlåning och borgen 

 Bank- och cashmanagement-tjänster 

 Medelsförvaltning 
 
Kommunkoncernens likviditetshantering ska samordnas via ett gemensamt 
koncernkonto. 

 

4.2 Koncernbankens organisatoriska placering 

Koncernbanken är benämningen av det finansiella samarbetet i Ängelholms 
kommunkoncern.  

Koncernbanken är organisatoriskt placerat inom Servicestöd, Ekonomi & kvalitet. 
Vem som får ta beslut inom koncernbanken styrs av denna policy samt av 
kommunens delegationsordning. För beslut som är av verkställande karaktär och 
som inte styrs av andra dokument är det kommunens ekonomichef som fattar 
beslut. 

4.3 Finansråd 

Finansrådet är ett rådgivande organ knuten till koncernbanken. Finansrådet består 
av tjänstepersoner från kommunen samt tjänstepersoner från de kommunala 
bolag som är låntagare från koncernbanken. Finansrådets ordförande och 
sammankallande är kommunens ekonomichef. 

Rådets syfte är att underlätta samarbete och informationsutbyte så att 
koncernbanken på ett optimalt sätt kan agera för hela kommunkoncernens bästa. 

 

5.  PLACERINGAR 

 

5.1 Likviditetshantering 

För att nå en effektiv penninghantering skall likviditetsplaneringen för hela 
kommunkoncernen vara samordnad. Detta sker genom att kommunkoncernens 
kassaflöden samlas i ett koncernkonto så att kommunkoncernens ut- och 
ingående betalningsströmmar kan kvittas mot varandra. 
 
Via koncernkontot erhålls maximal avkastning på rörelsekapitalet. Penningflödena 
länkas då samman via internkrediter och slutligen finns även möjlighet att ha en 
extern checkräkningskredit. 
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Kravet på god säkerhet i kommunkoncernens medelsplacering innebär bl a att 
kredit-, ränte- och likviditetsrisker skall minimeras. 
 
Vid placering av kommunkoncernens medel skall därför sådana former väljas att 
kravet på lågt risktagande tillgodoses och att – med beaktande av detta – bästa 
möjliga förräntning eftersträvas. 
 
Likviditet, som tillfälligt inte behövs för den dagliga verksamheten, får placeras 
med de riskbegränsningar som framgår av denna policy. Placering i såväl enskilda 
värdepapper som fondförvaltning är tillåtna. Huvudprincipen är dock att amortera 
på utestående låneskuld om det är ekonomiskt försvarbart.  
 
Koncernbanken ska i samråd med respektive bolag följa upp och planera 
behov av likviditet på kort och lång sikt. 

 

5.2 Tillåtna motparter 

För placeringar av överskottslikviditeten, dvs den del av likviditeten som kan 
placeras utanför koncernkontot, gäller nedanstående begränsningar.  

 

 
Kategori Maximal exponering 

Kategori Emittent 

Svenska staten 100 % 100 % 

Säkerställda bostadsobligationer 100 % 25 % 

Inlåning i svenska banker, utländska banker 
med tillstånd för bankverksamhet i Sverige 
eller svenskt institut med 
Finansinspektionens tillstånd för 
inlåningsverksamhet. 100 % 100 % 

Svenska statens helägda bolag 100 % 20 % 

Svenska kommuner och landsting 100 % 20 % 

Svenska företag 30 % 5 % 

 

För placering i svenska företag krävs ett kreditbetyg motsvarande A1/P1 resp 
BBB-/Baa- (Standard & Poor’s resp Moody’s kort- och långsiktiga kreditbetyg). 
Investering i värdepapper som inte är officiellt ratade är tillåtna i en 
väldiversifierad fond om dokumentation via t.ex. bank eller fondbolag genom 
egen intern kreditanalys visar att förhållande i sak innebär en motsvarande rating. 

Ränterisken, mätt som duration, ska vara låg och i genomsnitt understiga ett (1) år. 
Placeringarna ska vara likvida, noterade och lätt omsättningsbara. Fonder ska vara 
likvida, med i normalfallet daglig omsättning. 

Vid placering i fond ska fondens innehav i allt väsentligt motsvara riktlinjerna i 
detta avsnitt. 



 
 

10 
 

Derivatinstrument är endast tillåtet för hantering av eventuell valutarisk. 

 

6.    UPPLÅNING 

 

6.1 Upplåning 

All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de ramar som 
kommunfullmäktige har fastställt för kommun samt respektive koncernbolag och 
samordnas av kommunstyrelsen. Kommunkoncernens externa upplåning ska ske 
via Ängelholms kommuns koncernbank och samordnas av Servicestöd.  
 
Vid upplåning ska sådana former väljas att krav på låg risk tillgodoses och att - 
med beaktande av kravet på låg risk - lägsta möjliga finansieringskostnader 
eftersträvas. 
 
För de kommunala bolagen beslutas upplåningsbehovet av styrelsen. Respektive 
bolag svarar själv för sin upplåning, vilken vanligtvis säkerställs via kommunal 
borgen. 
 
I syfte att minska ränterisken skall vid upplåning en spridning av 
räntebindningstiderna eftersträvas. Den genomsnittliga räntebindningstiden för 
kommunen och dess bolag ska ligga i intervallet 2 till 5 år. Högst 40% av 
skuldportföljen får räntejusteras under ett kalenderår. Enskilda lån eller 
räntederivat får inte ha en räntebindningstid överstigande 10 år.  
I syfte att minska ränterisken skall vid upplåning en spridning av 
räntebindningstiderna eftersträvas: 
 

 Den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunen och dess bolag 
ska ligga i intervallet 2 till 5 år.  

 Högst 40% av skuldportföljen får räntejusteras under ett kalenderår.  

 Enskilda lån eller räntederivat får inte ha en räntebindningstid 
överstigande 10 år.  

 
För kapitalbindning gäller följande: 

 Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska uppgå till minst 2 år. För 
bolag som inte uppfyller detta krav ska anpassning ha skett senast vid 
utgången av 2022.  

 Andelen kapitalförfall inom ett år får max uppgå till 40% av skuldportföljen. 
 
 
För att minska finansieringsrisken ska koncernen eftersträva en spridning av 
låneförfall. Kommunen och bolagen ska eftersträva grön finansiering i den mån det 
är möjligt.  

Derivatinstrument får endast användas då det i skuldportföljen finns 
underliggande lån och i syfte att minska den finansiella risken och/eller justera 
räntebindningen i portföljen. Godkända derivatinstrument är ränteswappar, s.k. 
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räntetak, räntegolv samt räntekorridor. Godkända motparter avseende 
derivatinstrument är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB samt Swedbank. 
 
Tillåtna derivatinstrument för skuldförvaltningen är ränteswappar samt 
förtidsstartade ränteswappar. Maximal tillåten löptid för ett enskilt derivatinstrument 
är 10 år. Volymen utestående ränteswappar får netto inte överstiga volymen rörliga 
lån. Minst två motparter bör eftersträvas.  

Motpartsrisker uppstår i samband med finansiering och handel i derivatinstrument 
och avser risken att bolaget får en förlust till följd av att en motpart inte kan fullfölja 
sina åtaganden. Godkänd motpart är affärsbank med generellt svenskt banktillstånd 
samt lång kreditrating motsvarande minst A- (Standard & Poor). Då ratingen för en 
finansiell motpart försämras under A- får inga fler transaktioner som ytterligare ökar 
motpartsrisken genomföras därefter ska kommunstyrelsen meddelas och besluta om 
eventuella åtgärder fattas. 

För att minska risken för att resultatet påverkas till följd av marknadsvärdes-
förändringar på de finansiella instrumenten så ska de instrument som används 
uppfylla kraven för säkringsredovisning. 

 
 
För att minska finansieringsrisken skall kapitalbindningen i låneportföljen spridas 
och ha olika löptider enligt tabell nedan.  
 

Löptid Min Max 

< 1 år 0 50% 

0-2 år 25% 75% 

2 år och uppåt 25% 75% 

 
 
Undantag gäller när låneportföljen är så liten att det inte är praktiskt möjligt och 
administrativt försvarbart att uppfylla detta krav.  
 
 

6.2 Finansiell leasing 

Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. Normalt är den 
effektiva finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än alternativkostnaden 
vid egen finansiering eller lånefinansiering. Därför ska finansiell leasing användas 
sparsamt och all finansiell leasing ska beslutas av kommunstyrelsen. Normalt 
tillåts leasing endast för fordon, kontorsutrustning och IT-utrustning. Finansiell 
leasing i bolagskoncernen kan ske, men samråd ska först ha skett med 
kommunens ekonomichef. 
 
 

7.       FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 
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7.1 Allmänt 

Detta avsnitt gäller för de medel som kommunfullmäktige beslutat avsätta för 
pensionsförpliktelser. 
 

7.2 Placeringsregler 

Väl definierade placeringsregler är ett styrinstrument och ett hjälpmedel för 
de personer, internt och externt, som arbetar med kapitalförvaltningen. 
Genom att ansvar, befogenheter, regler och risknivåer definieras och 
klarläggs, skapas förutsättningar för ett snabbt och korrekt beslutsfattande.  
 
Syftet med placeringsregler är att ange inriktning och ramar för förvaltningen 

av Ängelholms kommuns pensionsmedel med avseende på:  
 

 Investeringsstrategi 

 Organisation och ansvarsfördelning 

 Riskhantering och uppföljning av resultat 

 

7.3 Syfte och mål 

Avsikten är att pensionsmedlen skall placeras med tillfredsställande riskspridning 
och betryggande säkerhet samt ge en långsiktigt god avkastning enligt de 
föreskrifter som anges i detta avsnitt. Målsättningen är att förvaltningen av 
pensionsmedlen ska generera en nominell avkastning om 3% årligen sett över en 
längre tidshorisont. Målet för kapitalförvaltningen är även att bibehålla en hög 
konsolideringsgrad uppgående till minst 90%. Konsolideringsgraden beräknas 
som kvoten mellan förvaltade pensionsmedel och pensionsskuld.  
 
Målet är vidare att optimera kapitalets tillväxt på lång sikt vilket definieras som att 
avkastningsmålet uppnås till lägsta möjliga risk detta så att kommunens 
pensionskostnader minimeras. 
 

7.4 Tillåtna tillgångsslag 

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag: 
 

 Räntebärande värdepapper och räntefonder  

 Börsnoterade aktier och aktiefonder  

 Alternativa tillgångar  

 Likvida medel i svensk valuta.  
 
Likvida medel utgör inget eget tillgångsslag utan ingår i den räntebärande 
portföljen. Likvida medel ska vara placerade i svenska kronor i svensk 
bank med hög kreditvärdighet. 
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Delar av den räntebärande portföljen kan användas för utlåning till kommunens 
vatten- och avloppsverksamhet (VA) samt till annan kommunal verksamhet enligt 
riktlinjer i 7.10. Utlåningen ska ske till marknadsmässiga villkor.   
 

7.5 Normalportfölj, limiter för tillgångsslag och 
jämförelseindex 

Tabellen nedan anger högsta och lägsta andel som respektive tillgångsslag vid 
varje tidpunkt får utgöra av portföljens totala marknadsvärde. Med ”portfölj” 
avses de medel som avsatts för pensionsändamål. Tabellen nedan visar 
”normalportföljen” samt tillåtna avvikelser. Normalportföljen anger portföljens 
strategiska, långsiktiga fördelning mellan tillgångsslagen. 
 
Vid beräkning av vikterna skall tillgångarnas aktuella marknadsvärde utgöra 
utgångspunkt. Fördelning (uttryckt i SEK) skall gälla totalt för portföljen. 
 
De jämförelseindex som används vid utvärdering av förvaltningen ska i rimlig 
omfattning täcka de marknader de ska representera. De jämförelseindex som 
används för aktieportföljen ska i samtliga fall beräknas inklusive återinvesteringar av 
utdelningar. 

 
 

Tillgångsslag Min Normal Max Jämförelseindex 

Aktier 40 50 60  

Varav Svenska 15 25 35 SIX RX 

Varav Globala 65 75 85 MSCI AC World Net 

Räntebärande 40 50 60  

Varav Svenska räntebärande låg 
risk 

30 50 60 OMRX Bond 

  

Varav Företagsobligationer 0 50 60 Solactive IG Credit SEK 

- varav utlåning inom koncernen 0 0 50 OMRX Bond 

Alternativa 0 0 20 OMRX T-bill + 3 
procentenheter (årsbasis) 

 

 
De likvida medlen är i normalfallet en restpost. Vid särskilda händelser kan hela 
portföljen föras över i likvida medel. 
 

Tillgångsslag  

 
min normal max 

Räntor och alternativa tillgångar  50 60 100 

Räntebärande värdepapper 

 -varav utlåning inom koncernen 

0 

0 

50 

0 

100 

50 

Alternativa tillgångar 0 0 20 
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Aktier 0 

 

40 50 

Svenska aktier 0 25 40 

Utländska aktier 0 25 40 

    

 

7.6 Rebalansering av portföjen 

Över tid förändras portföljens allokering på grund av hur marknadsvärdet för de 
olika komponenterna i portföljen utvecklas. Portföljen ska därmed kontinuerligt 
bevakas så att de ingående tillgångsslagen inte under- eller överskrider någon limit. 
Avstämningsintervallet är månatligen.  

 

Då ett tillgångsslag befinner sig under eller över sina limiter ska portföljen 
rebalanseras snarast möjligt, med beaktande av kostnader. Vid rebalansering ska 
justering göras så att innehavet åter motsvarar den andel som specificerats i 
normalportföljen.  

Vid beräkning av portföljens värde och av limiter, ska portföljens tillgångar 
värderas utifrån gällande marknadsvärde.  
 
Om limit överskrides ska tillgångarna avyttras i motsvarande mån så snart det 
lämpligen kan ske, varvid särskild hänsyn ska tas till den risk som överskridandet 
innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om limit underskrids, då 
tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske. Ekonomichefen skall rapportera 
över- respektive underskridande till kommunstyrelsen, samt vidtagna åtgärder. Om 
extern förvaltare anlitas ska över- respektive underskridande av limiter enligt 
förvaltningsuppdraget rapporteras till ekonomichefen, med beskrivning av orsaken 
till förändringen samt förslag till åtgärd. 
 

 

7.7 Belåning 

Portföljens tillgångar får, i enlighet med kommunallagen, ej belånas eller 
pantsättas. 
 

7.8 Räntebärande värdepapper – externa placeringar 

 
För att bedöma graden av kreditvärdighet hos emittenter och motparter tillämpas 
Standard & Poor’s, Moody’s eller annat erkänt ratinginstituts ratingklassificering. 
100 % av de räntebärande tillgångarna får placeras i värdepapper utgivna eller 
garanterade av svenska staten. Utöver detta skall kommunen eftersträva en 
effektiv riskspridning, t ex genom att placera i många olika emittenter, och där det 
är relevant, olika branscher. 
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Vid placering i räntebärande värdepapper (för den del som inte avser utlåning till 
VA och investeringar inom kommunen) noterade i svenska kronor gäller följande 
limiter:  
 

Emittentkategori 

(S&P/Moody’s) 

Max andel, 

emittentkategori 

Max andel, 

enskild emittent 

Svenska staten, svenska 

kommuner och landsting 

100% 30%* 

AA-/Aa3 (eller bättre) 80% 25% 

BBB- (eller bättre) 60% 5% 

<BBB-/Utan rating 15% 3% 

*Begränsningen gäller inte svenska staten eller internutlåning 

 
Procenttalen i tabellen nedan ovan avser andelar av ränteportföljens 
marknadsvärde. 
 
Portföljens innehav av räntebärande nominella värdepapper får ha en 
genomsnittlig duration på högst 5 år.  
 
Innehav i räntebärande värdepapper noterade i annan valuta än SEK ska i 
normalfallet valutasäkras. 
 
Placering får också ske i värdepappersfonder som står under tillsyn hos 
Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU bestående av räntebärande 
papper med en kreditvärdighet i linje med ovanstående tabell och god 
riskspridning. Fondens värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras 
med kort varsel. 
 
 

7.9 Räntebärande värdepapper - placeringar inom 
kommunen 

 
Beslut om utlåning av pensionsmedel inom den kommunala verksamheten ska 
föregås av en samlad bedömning av alternativet, dvs extern upplåning och 
placering av pensionsmedlen på kapitalmarknaden. I analysen ska en kostnads-, 
avkastnings- och riskbedömning göras. 
 
Utlåningen inom kommunen ska ske på marknadsmässiga villkor. Räntesättningen 
ska ske till de räntesatser som kommunen kan erhålla hos Kommuninvest AB. 
Vid utlåningen ska en genomsnittlig räntebindningstid på mellan 1 och 3 år på 
pensionsmedlen eftersträvas. 
 
Utlåning bör inte ske till lägre belopp än 10 mnkr per revers. Vid utlåningen ska 
en intern lånerevers upprättas där samtliga villkor för upplåningen ska framgå.  
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7.10  Aktier och aktierelaterade instrument 

Av portföljens placeringar i svenska och utländska aktier eller aktiefonder skall 
100% vara börsnoterade, d.v.s. föremål för regelbunden handel på reglerad 
marknadsplats som är öppen för allmänheten och som står under tillsyn av 
tillsynsmyndighet. Vid nyintroduktioner kan avsteg från börsnotering göras under 
förutsättning att aktierna enligt introduktionsprospektet har för avsikt att 
omgående börsnoteras. 
 
En enskild emittent får inte utgöra mer än 10 % av den totala aktieportföljen. 
 
 

7.11  Alternativa tillgångar 

Med alternativa investeringar avses tillgångar vars avkastning i huvudsak 
inte härstammar från riskpremien på aktier eller räntebärande 
värdepapper. Genom att investera i alternativa placeringar med en låg 
korrelation mot övriga portföljdelar kan den totala portföljrisken 
reduceras. Exempel på sådana alternativa tillgångsslag är hedgefonder, 
private equity, private debt, återförsäkringsrisk, fastigheter och 
infrastruktur.  
 
Vid utvärdering av nya alternativa investeringar ska förväntad förbättring 
av riskjusterad avkastning ställas i relation till ökad komplexitet och 
administration i förvaltningen. 
Syftet med alternativa tillgångar är dels att få exponering mot absolutavkastande 
strategier, dels för att skapa riskspridning i portföljen i syfte att minska den totala 
risken och höja den riskjusterade avkastningen. Kommunen skall, som en generell 
regel, eftersträva en god diversifiering genom att investera i flera olika marknader, 
strategier och förvaltare.  
  
Inriktningen för de investeringar som görs är att de skall: 

        Uppvisa låg korrelation till traditionella aktieplaceringar 

        Ha en förväntad positiv avkastning och en historisk risknivå (mätt som 
volatilitet) som är lägre än aktiemarknaden. 
  
Med alternativa tillgångar avses t ex hedgefonder, fastigheter och råvaror.  
  
Investeringar i alternativa tillgångar skall, så långt är möjligt, ske i fonder eller i 
strukturerade instrument, för att minimera administrationen och de operativa 
riskerna. 
 
Investeringar i hedgefonder får endast göras via hedgefond-i-fond. 
 
Innehav noterad i annan valuta än SEK valutasäkras i normalfallet. 
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7.12 Hållbara investeringar och etiska regler 

Kommunen vill verka för en hållbar samhällsutveckling och strävar efter att 
kombinera god avkastning och hållbara placeringar. Kommunen utgår därför från 
nationella beslut avseende lagar och regler som rör en hållbar samhällsutveckling 
och att kommunens alla motparter efterlever dessa. Det innebär att direkta 
placeringar endast får göras i företag som på ett trovärdigt sätt visar att de kan 
hantera sina etiska, miljömässiga och sociala risker och som förmår att ta vara på 
de affärsmässiga möjligheterna i detta arbete och som driver utvecklingen framåt.  
 
Via valet av investeringar har kommunen en möjlighet att påverka 
klimatutvecklingen och verka för en långsiktig och hållbar ekonomi, där Parisavtalet 
(mål att begränsa uppvärmningen till 2 grader Celsius) och de Globala Målen (2030-
agendan) och klimatneutralitet (2050) står i fokus.   
 
 
Normbaserad screening 
Den normbaserade screeningen innebär att investering inte får göras i bolag som 
bryter mot internationella normer och konventioner.  
 
Placeringar ska ske utifrån god etik och innebär att kommunen tar avstånd från 
bestickningar och mutor, narkotikaverksamhet, barnarbete, diskriminering och 
segregation. En god etik förutsätter att företagen följer internationella normer för 
företag gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Exempel 
på dessa normer är:  
 

1. FN:s konventioner om mänskliga rättigheter inklusive FN:s barnkonvention, vilka bland 
annat innebär att företag ska respektera och understödja skyddet för mänskliga 
rättigheter och barns rättigheter samt tillse att det egna företaget inte 
medverkar till kränkningar av dessa rättigheter.  

2. FN:s Global Compact, som innehåller 10 principer för företag rörande mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö samt mutor och korruption.  
 

3. ILO:s kärnkonventioner, vilka bland annat innebär att företag ska verka för 
anställdas rätt att organisera sig och förhandla kollektivt, att eliminera all 
former av tvångsarbete och barnarbete och att motverka olika former av 
diskriminering i arbetslivet. 

  

4. OECD:s riktlinjer för multinationella företag, som innehåller riktlinjer för företag 
rörande mänskliga rättigheter, informationsgivning, anställda, miljö, 
korruption, konsumentintressen, vetenskap och teknik, konkurrens samt 
beskattning.  

5. Internationella miljökonventioner, vilka bland annat innebär att 
miljökonsekvenserna av ett företags produktion, distribution av varor eller 
tjänster, råvaruutvinning, användning av företagets produkter samt 
tillvaratagandet av uttjänta produkter och produktionsanläggningar skall 
bedömas.  

 
Sektorbaserad screening 
Den sektorbaserade screeningen innebär att investering inte får göras i bolag vars 
verksamhet inte ligger i linje med vad kommunen anser vara etiskt eller hållbart. 
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Placeringar får ej göras i bolag vars omsättning genom produktion eller 
distribution överstiger 5 % från följande verksamheter: 
 

 Vapen 

 Alkohol 

 Tobak 

 Spel 

 Pornografi 
 
Kommunen undviker tillåter ej investeringar i företag som tillverkar, utvecklar, 
lagrar eller underhåller vapen eller vitala vapendelar i strid med internationella 
vapenkonventioner såsom de som reglerar anti-personella minor, klustervapen 
samt kemiska och biologiska vapen. Investeringar görs inte heller i länder som är 
föremål för, av Sverige sanktionerad, handelsblockad av FN eller EU.  
 
Kommunen skall vidare undvika placeringar i företag med sin vars huvudsakliga 
verksamhet som ägnar sig åt är prospektering, exploatering, utvinning eller 
produktion av kol, olja, gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja.  
 
Kommunen kan också investera i miljömässigt positiv verksamhet, exempelvis 
alternativa energikällor, under förutsättning att det inte sker till priset av sämre 
ekonomiskt utfall. 
 
I urvalskriterierna för investeringar generellt ska kommunen lägga vikt vid 
produktleverantörens arbete kring hållbarhetsfrågor inklusive klimateffekter i sin 
kapitalförvaltning.  
 
Vid placering i externa fonder ska fondernas investeringsinriktning i allt 
väsentligt stämma överens med kommunens etiska riktlinjer i detta avsnitt.  
 
Vid osäkerhet av etiska skäl ska grundregeln vara att avstå från placering. Om 
placering av misstag skett i oetisk verksamhet ska engagemanget snarast avyttras, 
med beaktande av kostnader. 
 
 

7.13 Likvida medel 

Likvida medel definieras som medel på bankräkning, depåkonto samt 
dagsinlåning. Övrig tidsbunden inlåning hänförs till räntebärande värdepapper vid 
beräkning av tillgångsslagens andelar enligt policyn. 
 

7.14 Värdepappersfonder 

Placering får ske i andelar i värdepappersfond vars placeringsinriktning i allt 
väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringspolicy och som 
står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i EU-land. 
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7.15 Extern förvaltare 

Beslutar kommunstyrelsen att anlita extern förvaltare för hela eller delar av 
portföljens tillgångar gäller att förvaltare eller fondförvaltare skall vara 
värdepappersinstitut eller fondbolag och ha erforderliga tillstånd för sin 
verksamhet enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, respektive lag 
(2004:46) om investeringsfonder. 
 
Utländsk förvaltare skall ha tillstånd motsvarande de som anges ovan och stå 
under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. 
 
 

7.16 Derivatinstrument  

Derivatinstrument (terminer, optioner, swapavtal) får användas för att minska den 
finansiella risken och för att effektivisera förvaltningen av kommunens tillgångar.  
  
Derivatinstrument är inte en del av kommunens normala förvaltningsverksamhet. 
Som huvudregel gäller att derivatinstrument endast får hanteras av extern part i de 
fall denne har: 

 Ingående kompetens och kunskap om instrumentens egenskaper och natur. 

 Administrativa resurser och kompetens att bokföra och rapportera  
derivattransaktioner och –innehav. 

 System och insikter erforderliga för att rätt mäta och förstå risker i 
hanteringen av derivat. 

 
Följande generella regler gäller.  
1.      Restriktioner avseende externa förvaltares derivatanvändning skall i 

förekommande fall preciseras i placeringsdirektiv och avtal.  
2.      Vid investeringar i fonder gäller respektive fonds fondbestämmelser för 

derivathantering.  
3.      Handel med derivatinstrument får inte ske på ett sådant sätt att portföljerna 

avviker, eller efter lösen eller motsvarande kommer att avvika, från reglerna i 
placeringspolicyn. 

4.      Derivat avseende enskilda värdepapper eller index får inte ställas ut eller 
anförskaffas så att kommunens allokeringsstrategi med avseende på 
exponering mot olika marknader blir väsentligt annorlunda än den avsedda. 
Det åvilar kommunen att tillse att reglerna för derivatanvändande i enskilda 
mandat sammantaget inte strider mot detta.  

5.      Valutaderivat får anskaffas i syfte att hantera valutarisken inom valda ramar 
för valutaexponering. 
 

7.17 Motparter 

Godkända motparter vid transaktioner med portföljens pensionstillgångar är 
 

1. värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för handel med 
finansiella instrument för annans räkning i eget namn, enligt 1 kap 5 § p. 27 
lagen (2007:528) om värdepappersrörelse 
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2. utländska institutioner som har tillstånd liknande det som anges i punkt 1 och 

som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. 

  
Transaktioner skall ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från 
denna princip är tillåten vid tillfällen då det normala förfarandet är ett annat, 
exempelvis vid nyemissioner. 
 

7.18 Förvar 

Portföljens tillgångar ska förvaras hos värdepappersinstitut som har 
finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt 2 kap 2 
§ p. 1 lagen (2007:528) om värdepappersrörelse. Andelar i värdepappersfonder 
registreras dock normalt hos fondbolaget, utan leverans till värdepappersinstitutet. 
 
 

7.19 Uppföljning och rapportering 

 

7.20    Syfte 

Det övergripande syftet är att kontrollera att pensionsmedelsförvaltningen har 
skett i enlighet med principerna om god avkastning och betryggande säkerhet och 
att medlen inte använts på ett sätt som står i strid med den kommunala 
kompetensen enligt kommunallagen. Syftet är också att ge kommunen en sådan 
information om de placerade medlens avkastning och riskexponering, i relation till 
denna finansiella policy, att åtgärder kan vidtagas vid eventuella avvikelser. 
 

7.21   Allmänt 

Samtliga personer och parter delaktiga i arbetet med medelsförvaltning i enlighet 
med denna finansiella policy skall omedelbart rapportera om händelser som inte 
kan betraktas som normala i placeringsverksamheten. Om händelsen inträffar hos 
uppdragstagare så måste rapport omedelbart lämnas till uppdragsgivaren.  
 

7.22  Extern rapportering  

Vid extern förvaltning ska respektive medelsförvaltare en gång per månad lämna 
rapport till kommunens Servicestöd/Ekonomi & kvalitet. Rapportering ska 
innehålla relevanta jämförelser och nyckeltal för att möjliggöra en objektiv 
utvärdering av risker och förvaltningsresultat utifrån jämförelseindex i avsnitt 7.5. 
. 
  

7.23  Intern rapportering och utvärdering 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år, i samband med delårsrapporteringen och 
i årsbokslutet redovisa en utvärdering av placeringsverksamheten till 
kommunfullmäktige.  
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Utvärderingens syfte är att löpande informera om total- och 
delportföljernas resultat, dels i förhållande till jämförelseindex dels i 
relation till de uppsatta målen. Utvärderingen ska vidare belysa 
risknivåerna i förvaltningen. 
 
Utvärderingen ska göras tertialvis och bör bl a bland annat innehålla 
uppgifter om: 

 tillgångsallokering i relation till normalportfölj och limiter  

 totalportföljens utveckling i förhållande till index för olika tidsperioder  

 delportföljer och externa kapitalförvaltares utveckling i förhållande till index för 
olika tidsperioder   

 risk och riskjusterad avkastning för totalportfölj, delportföljer och externa 
kapitalförvaltare 

 

8.   UTLÅNING OCH BORGEN 

8.1 Allmänt 

Utlåning och borgen får endast ske i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade 
utlånings- och borgensramar. Följande riktlinjer gäller för utlåning och borgen: 
 
- all utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas 
- all utlåning och borgen ska vara belopps- och tidsbegränsad 
- all utlåning ska dokumenteras i avtal mellan parterna 

 

8.2 Borgens- och utlåningsavgifter 

Borgen är en finansiell tjänst under risktagande och får inte lämnas på villkor som 
motverkar sund konkurrens. Kommunens prissättning vid borgen och utlåning 
ska vara transparent och ske till marknadsmässiga villkor.  
 
Borgens- och utlåningsavgifter får förekomma dels för att uppnå 
konkurrensneutralitet, dels för att ge låntagaren incitament att avveckla/amortera 
lån mot kommunal borgen. Borgensavgift tas ut en gång per år och utgår som en 
procentuell avgift på gällande borgensåtaganden. Borgensavgiftens storlek skall i 
huvudsak motsvara skillnaden mellan räntenivån vid lån mot kommunal borgen 
och räntenivån vid lån mot annan säkerhet som låntagaren kan erbjuda.  
 
För bolag i kommunkoncernen uttas en utlåningsavgift som motsvarar 
borgensavgiften vid lån mot kommunal borgen. Därutöver har kommunen rätt att 
göra ett administrativt pålägg för att täcka sina administrativa kostnader för 
koncernbanken. 
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8.3 Beslut om borgen 

Kommunfullmäktige beslutar om borgen. Kommunfullmäktige kan dock 
bemyndiga kommunstyrelsen att teckna borgen på särskilda villkor. 
 

8.4 Uppföljning, redovisning av utlåning och borgen 

Borgenstagare och låntagare i koncernbanken skall för varje räkenskapsår till 
kommunen inge årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning 
och balansräkning. Borgenstagare skall därutöver lämna de rapporter och 
uppgifter kommunen begär. 

 
Kommunen redovisar sina borgensåtaganden och utlåning till koncernbolag i 
erforderliga register hos Servicestöd/Ekonomi & kvalitet samt i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. 

 

9.    ÖVERGÅNGSREGLER 
Samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat område 
som behandlas i denna policy upphävs. 
  
Kommunfullmäktiges tidigare utfästelser rörande borgensåtagande, upplåning, 
utlåning eller motsvarande och som genom avtal gäller i förhållande till annan 
part, förändras ej så länge nu gällande åtagande kvarstår. Anpassningen till de 
placeringslimiter som anges i policyn ska ske successivt och med beaktande av 
marknadssituationen. 

----- 
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Sammanfattning av dokumentets sakliga 
innehåll 

Syftet med finanspolicyn är att ge kommunen och de kommunala bolagen ett 
regelverk som säkerställer att Kommunallagens krav i 11 kap. 2:a, 3:e och 4:e 
paragraferna avseende medelsförvaltning uppfylls. Policyn klargör styrning och 
rapportering av finansförvaltningen. Den reglerar hur placering av likvida medel 
får ske (tillåtna finansiella instrument, fördelning mellan olika tillgångsslag, 
riskbegränsningar, löptider m.m.). Ett specifikt avsnitt berör förvaltningen av 
medel som avsatts för pensionsändamål. Vidare regleras upplåningsverksamhet 
och borgen samt hållbara investeringar och etiska regler för finansverksamheten. 
 

Koppling till kommunens mål 
Kommunfullmäktiges mål rörande effektiva verksamheter innebär att 
verksamheterna ska arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt 
resursutnyttjande i all planering. Detta inbegriper också koncernens finansiella 
placeringar och upplåning. 
 
Kommunkoncernen kännetecknas av långsiktighet både vad gäller den 
löpande verksamheten och hantering av finansiella risker. Målsättningen är att 
genom medvetna beslut hantera dessa risker inom gällande ramar och 
riktlinjer. 
 
Kommunkoncernens samlade kreditvärdighet skall utnyttjas för att 
åstadkomma lägsta möjliga finansieringskostnad för kommunen och dess 
bolag.  
 
Koncernbanken ska säkerställa att kommunkoncernens likviditetshantering, 
upplåning, placering, samt hantering i övrigt samordnas på ett effektivt sätt.  
 

1. Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med finanspolicyn är att ge kommunen och de kommunala bolagen ett 
regelverk som säkerställer att Kommunallagens krav i 11 kap. 2:a, 3:e och 4:e 
paragraferna avseende medelsförvaltning uppfylls.  
 
Policyn ska klargöra hur ansvaret för finansverksamheten är organiserad samt 
ange de finansiella riskerna och inom vilka ramar de ska begränsas. Policyn 
definierar och fastlägger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall 
bedrivas och samordnas inom kommunkoncernen.  
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1.2 Avgränsning  

Denna policy gäller för Ängelholms kommun samt Ängelholms stadshus AB och 
dess majoritetsägda dotterbolag (ägarandel överstigande 50%). Kommunen och 
dessa bolag benämns fortsättningsvis ”kommunkoncernen”. 
 
Andra organisationer där kommunen har inflytande men inget majoritetsägande 
har möjlighet att aktivt ta beslut om att efterleva den här policyn. Vad gäller 
avsnittet ”Förvaltning av pensionsmedel” så gäller detta endast för Ängelholms 
kommun. 
 

1.3 Risker 

All form av ekonomisk verksamhet innebär ett visst mått av finansiellt 
risktagande. En passiv finansförvaltning innebär att inga åtgärder vidtas för att 
minimera eller parera risker. Genom en aktiv finansförvaltning skapas möjligheter 
för en rationell hantering av risker med beaktande av den kostnad som det medför 
att minska eller eliminera risker. 
 
Inom ramen för denna policy skall följande risker hanteras: 
 

 Valutarisk - värdeförändring av en valuta i förhållande till andra valutor. 
Kommunkoncernen skall inte ta några valutarisker vid placering av 
likviditeten. Endast placeringar i svensk valuta får förekomma. Detta gäller 
dock inte de medel som avsatts för pensionsändamål, se avsnitt 7.  
 
Ränterisk – Vid placeringar - värdeförändring på en räntebärande position 
som följd av ändrade marknadsräntor. Ränte- och kursriskerna begränsas dels 
genom begränsningar av vilka instrument som är tillåtna dels genom 
begränsning av bindningstider.  
 

Vid upplåning - risken att räntekostnaderna ökar vid ett stigande ränteläge samt 
risken att låsa fast alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta vid ett 
sjunkande ränteläge.  

 

 Kreditrisk - risken att en motpart inte fullgör sina förpliktelser. 
Motpartsrisken begränsas genom att godkända motparter för affärer fastställs. 
 

 Likviditetsrisk – risk att en placering inte kan omsättas i likvida medel utan 
påtaglig kostnadsökning. Likviditetsriskerna begränsas genom 
likviditetsplanering och val av placeringsformer/värdepapper som vid var 
tidpunkt kan disponeras/säljas inom det tidsintervall som krävs för att 
uppfylla målen. Löptiden på placerade medel skall anpassas till framtida 
behov av betalningsmedel på kort och medellång sikt. 
 

 Finansieringsrisk - utgörs av risken för att lånebehov uppstår i ett ansträngt 
kreditmarknadsläge. Tillgången till ytterligare finansiering påverkas bland 
annat av ett flertal faktorer såsom marknadsvillkor, den generella tillgången 
på krediter samt kommunens kreditvärdighet och kreditkapacitet. 
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 Administrativ risk - risk för störningar inom de administrativa rutinerna, till 
följd av personalproblem, datastörningar m.m. Dessa störningar kan uppträda 
dels hos en extern förvaltare och dels i den egna organisationen. För att 
begränsa den administrativa risken hos en extern förvaltare krävs en 
kvalitetskontroll dels i samband med upphandling och avtalstecknande, dels 
fortlöpande under avtalstiden. För att begränsa den administrativa risken i 
den egna organisationen krävs en tydlig organisation med tydliga 
ansvarsområden samt en fortlöpande intern kontroll och revision. 

 

1.4 Mål 

Inom ramen för Kommunallagens bestämmelser och denna policy skall 
kommunkoncernens finansverksamhet drivas så att:  
 

 Koncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt säkerställs. 
 

 Risknivåerna tar hänsyn till placeringshorisont samt krav på avkastning. 
Risknivån skiljer sig därför åt mellan pensionsförvaltning och övrig 
finansförvaltning. De medel som avsatts för pensionsförpliktelser är av 
långsiktig karaktär och kan därmed ta högre risk än övrig finansförvaltning 
där risken skall vara låg. 
 

 Kapitalanvändning och kapitalanskaffning bedrivs effektivt inom ramen för 
fastställda riskbegränsningar. 

 

 Kommunkoncernen utnyttjar skalfördelar och effektiviserar finansiering, 
kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella 
tjänster. 
 

 Kommunkoncernen skall med hjälp av en central hantering sträva efter att 
uppnå bästa möjliga villkor för betalningsrutiner och övriga finansiella 
tjänster vilket gagnar hela koncernen. 

 

 Finansnettot blir bästa möjliga med de begränsningar som anges i denna 
policy. 

 

2. STYRNING OCH RAPPORTERING  
 

2.1 Styrning 

Bolagen skall fortlöpande samråda med kommunen i finansiella frågor och i god 
tid informera finansförvaltningen om finansiella behov såsom upplånings- och 
placeringsbehov. 
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2.2 Kontroll, rapportering och uppföljning 

Kommunen skall ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, 
uppföljning och utvärdering. Det är därför av stor vikt att det finns en 
ändamålsenlig organisation, tydliga rutiner och fungerande kontrollsystem och 
rapportkrav. 
 

2.2.1 Kontroll 

Administrationen av löpande finansieringsavslut, handhavande av aktuell 
dokumentation – reverser, avtal, borgensförbindelser – bokföring av ingångna 
avtal, överföring av pengar mellan långivare, kommunala företag, 
placeringsinstitut, banker och kommunen handhas av Servicestöd/Ekonomi & 
kvalitet. De kommunala bolagen ansvarar för sina respektive delar. 
 
För att åstadkomma intern kontroll skall förutom behörig person som genomfört 
en affär ytterligare en person kontrollera att affären är i överensstämmelse med 
finanspolicyn. 
 

2.2.2 Rapportering och uppföljning 

För att ge kommunens ledning kontinuerlig information som rör medelsför-
valtningens utveckling, skall ett väl fungerande rapportsystem finnas. Avvikelser 
från fastlagd policy skall snarast rapporteras. Uppföljning mot finanspolicy ska ske 
fortlöpande.  
 
Rapportering till kommunstyrelsen sker vid behandling av delårsrapport och 
årsredovisning. I rapporteringen redovisas utestående låneskuld,  likviditetssituation 
och finansiella risker. 
 
Syftet med rapporteringen är att:  
 

 säkerställa att finanspolicyn följs. 

 följa upp utfall mot fastställda limiter. 

 hålla kommunfullmäktige och kommunstyrelsen informerad om kommunens 
och koncernens finansiella situation. 

 

 

3.   ORGANISATION 

3.1 Kommunfullmäktiges ansvar 

Det är kommunfullmäktiges ansvar att: 

 Finansförvaltningen sker i överensstämmelse med kommunallagen. 

 Fastställa finanspolicy, enligt förslag från kommunstyrelsen. 

 Årligen besluta om en maximal ram för nyupplåning för kommunen. 

 Årligen besluta om maximala utlånings- och borgensramar till kommunala bolag.  

 Besluta om lämnande av borgen.  
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3.2 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen ansvarar för: 
 

 Kommunens medelsförvaltning. 

 Att tillgångar och skulder förvaltas i enlighet med denna policy. 

 Upplåning, placering av medel, utlåning, borgen, leasing samt externa 
förvaltningsuppdrag och eventuell förvaltning av andra organisationers medel. 

 Att följa kommunens finansiella situation genom rapportering från 
koncernbanken. 

 Att besluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg från finanspolicyn om 
särskilda skäl föreligger. Eventuella avsteg ska rapporteras vid nästa 
rapporteringstillfälle till kommunfullmäktige. 

 
 

3.3 Servicestöd   

Servicestöd ansvarar under kommunstyrelsen för genomförandet av den 
finansiella verksamheten på det sätt och inom de ramar som kommunstyrelsen 
beslutar.  
 

 Ansvarar för att finansförvaltningen sköts på ett effektivt sätt och inom de 
ramar som lagar och förordningar samt denna finanspolicy ger. 

 Beslutar, inom ramen för kommunstyrelsens delegation, om kommunens 
upplåning, placering av kommunens medel, utlåning, borgen, leasing samt 
externa förvaltningsuppdrag och eventuell förvaltning av andra organisationers 
medel.   

 Företräder kommunen gentemot externa parter. 

 Initierar och utarbetar förslag till uppdateringar av finanspolicyn. 

 Rapporterar utfallet av den finansiella verksamheten till kommunstyrelsen. 

 Organiserar finansrådsmöten. 

 Arbetar med att säkerställa att tillräcklig likviditet finns för att driva koncernens 
olika verksamheter. 

 Ansvarar för hanteringen av kommunkoncernens koncernkontosystem, inklusive 
limithantering och ränteberäkning. 

 Genomför finansiella transaktioner definierade i denna policy för 
kommunkoncernen. 

 Följer upp låne- och ränteförfall samt att tar fram beslutsunderlag för ny-
/refinansiering av låneportföljen. 

 Placerar eventuell överskottslikviditet enligt riktlinjer i denna policy. 

 Har det övergripande ansvaret för kommunkoncernens finansiella verksamhet 
som bedrivs via koncernbanken. 

 Fastställer nivå för beräknade marknadspåslag för bolagen och koncernbankens 
marginaler. 
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3.4 Kommunala bolagens ansvar 

Det är respektive bolags ansvar att: 
 

 Fatta beslut som innebär att man följer den av kommunfullmäktige beslutade 
finanspolicyn. 

 Respektive bolag ansvarar för att med god framförhållning till koncernbanken 
anmäla sitt likviditetsbehov.  

 Bistå koncernbanken med likviditetsprognoser. 

 Angående respektive styrelses ansvar för sin finansiella verksamhet och risker 
hänvisas i övrigt till den lagstiftning varunder företaget lyder (exempelvis 
Aktiebolagslagen, Stiftelselagen etc.). 

 Att efterleva de ramar och riktlinjer för finanshanteringen som fastställs i denna 
finanspolicy. 

 Att vid anmodan delta i kommunens finansråd. 
 

3.5 Förvaltning av andra organisationers medel  

Kommunen eller i kommunkoncernen ingående företag får inte åta sig 
förvaltningsuppdrag som innebär att risktagandet eller utfästelsen går utöver 
kommunkoncernens finanspolicy. Förvaltning av andra organisationers medel 
skall godkännas av kommunstyrelsen. 

 

4. Finansiell samordning i koncernbanken 

Kommunkoncernens finansverksamhet samordnas i Ängelholms koncernbank. 
Syftet med samordningen är att uppnå en enhetlig riskhantering i hela 
kommunkoncernen samt uppnå stordriftsfördelar av ekonomisk och administrativ 
karaktär. 

De kommunala bolagen ansvarar i enlighet med aktiebolagslagen och inom ramen 
för gällande bolagsordning och ägardirektiv självständigt för sin ekonomiska 
verksamhet, men ska vända sig till koncernbanken i sin finansiella verksamhet. 

En koncernbank ska säkerställa att koncernens likviditetshantering, 
upplåning, placering, samt hantering av finansiella risker i övrigt samordnas 
på ett effektivt sätt. Koncernbanken är också en förutsättning för utnyttjande 
av skalfördelar och uppbyggnad av önskvärd kompetens inom koncernen. 

 

4.1 Områden som inkluderas i finansverksamheten 

Med kommunkoncernens finansverksamhet avses följande områden: 

 Likviditetshantering 

 Skuldförvaltning 

 Utlåning och borgen 

 Bank- och cashmanagement-tjänster 

 Medelsförvaltning 
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Kommunkoncernens likviditetshantering ska samordnas via ett gemensamt 
koncernkonto. 

 

4.2 Koncernbankens organisatoriska placering 

Koncernbanken är benämningen av det finansiella samarbetet i Ängelholms 
kommunkoncern.  

Koncernbanken är organisatoriskt placerat inom Servicestöd, Ekonomi & kvalitet. 
Vem som får ta beslut inom koncernbanken styrs av denna policy samt av 
kommunens delegationsordning. För beslut som är av verkställande karaktär och 
som inte styrs av andra dokument är det kommunens ekonomichef som fattar 
beslut. 

4.3 Finansråd 

Finansrådet är ett rådgivande organ knuten till koncernbanken. Finansrådet består 
av tjänstepersoner från kommunen samt tjänstepersoner från de kommunala 
bolag som är låntagare från koncernbanken. Finansrådets ordförande och 
sammankallande är kommunens ekonomichef. 

Rådets syfte är att underlätta samarbete och informationsutbyte så att 
koncernbanken på ett optimalt sätt kan agera för hela kommunkoncernens bästa. 

 

5.  PLACERINGAR 

 

5.1 Likviditetshantering 

För att nå en effektiv penninghantering skall likviditetsplaneringen för hela 
kommunkoncernen vara samordnad. Detta sker genom att kommunkoncernens 
kassaflöden samlas i ett koncernkonto så att kommunkoncernens ut- och 
ingående betalningsströmmar kan kvittas mot varandra. 
 
Via koncernkontot erhålls maximal avkastning på rörelsekapitalet. Penningflödena 
länkas då samman via internkrediter och slutligen finns även möjlighet att ha en 
extern checkräkningskredit. 
 
Kravet på god säkerhet i kommunkoncernens medelsplacering innebär bland 
annat att kredit-, ränte- och likviditetsrisker skall minimeras. 
 
Vid placering av kommunkoncernens medel skall därför sådana former väljas att 
kravet på lågt risktagande tillgodoses och att, med beaktande av detta, bästa 
möjliga förräntning eftersträvas. 
 
Likviditet, som tillfälligt inte behövs för den dagliga verksamheten, får placeras 
med de riskbegränsningar som framgår av denna policy. Placering i såväl enskilda 
värdepapper som fondförvaltning är tillåtna. Huvudprincipen är dock att amortera 
på utestående låneskuld om det är ekonomiskt försvarbart.  
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Koncernbanken ska i samråd med respektive bolag följa upp och planera 
behov av likviditet på kort och lång sikt. 

 

5.2 Tillåtna motparter 

För placeringar av överskottslikviditeten, dvs den del av likviditeten som kan 
placeras utanför koncernkontot, gäller nedanstående begränsningar.  

 

 
Kategori Maximal exponering 

Kategori Emittent 

Svenska staten 100 % 100 % 

Säkerställda bostadsobligationer 100 % 25 % 

Inlåning i svenska banker, utländska banker 
med tillstånd för bankverksamhet i Sverige 
eller svenskt institut med 
Finansinspektionens tillstånd för 
inlåningsverksamhet. 100 % 100 % 

Svenska statens helägda bolag 100 % 20 % 

Svenska kommuner och landsting 100 % 20 % 

Svenska företag 30 % 5 % 

 

För placering i svenska företag krävs ett kreditbetyg motsvarande A1/P1 resp 
BBB-/Baa- (Standard & Poor’s resp Moody’s kort- och långsiktiga kreditbetyg). 
Investering i värdepapper som inte är officiellt ratade är tillåtna i en 
väldiversifierad fond om dokumentation via t.ex. bank eller fondbolag genom 
egen intern kreditanalys visar att förhållande i sak innebär en motsvarande rating. 

Ränterisken, mätt som duration, ska vara låg och i genomsnitt understiga ett (1) år. 
Placeringarna ska vara likvida, noterade och lätt omsättningsbara. Fonder ska vara 
likvida, med i normalfallet daglig omsättning. 

Vid placering i fond ska fondens innehav i allt väsentligt motsvara riktlinjerna i 
detta avsnitt. 

Derivatinstrument är endast tillåtet för hantering av eventuell valutarisk. 

 

6.    UPPLÅNING 
 

6.1 Upplåning 

All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de ramar som 
kommunfullmäktige har fastställt för kommun samt respektive koncernbolag och 
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samordnas av kommunstyrelsen. Kommunkoncernens externa upplåning ska ske 
via Ängelholms kommuns koncernbank och samordnas av Servicestöd.  
 
Vid upplåning ska sådana former väljas att krav på låg risk tillgodoses och att, med 
beaktande av kravet på låg risk, lägsta möjliga finansieringskostnader eftersträvas. 
 
I syfte att minska ränterisken skall vid upplåning en spridning av 
räntebindningstiderna eftersträvas: 
 

 Den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunen och dess bolag 
ska ligga i intervallet 2 till 5 år.  

 Högst 40% av skuldportföljen får räntejusteras under ett kalenderår.  

 Enskilda lån eller räntederivat får inte ha en räntebindningstid 
överstigande 10 år.  

 
För kapitalbindning gäller följande: 

 Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska uppgå till minst 2 år. För 
bolag som inte uppfyller detta krav ska anpassning ha skett senast vid 
utgången av 2022.  

 Andelen kapitalförfall inom ett år får max uppgå till 40% av skuldportföljen. 
 
För att minska finansieringsrisken ska koncernen eftersträva en spridning av 
låneförfall. Kommunkoncernen ska eftersträva grön finansiering i den mån det är 
möjligt.  

 
 
Derivatinstrument får endast användas då det i skuldportföljen finns 
underliggande lån och i syfte att minska den finansiella risken och/eller justera 
räntebindningen i portföljen.  
 
Tillåtna derivatinstrument för skuldförvaltningen är ränteswappar samt 
förtidsstartade ränteswappar. Maximal tillåten löptid för ett enskilt derivatinstrument 
är 10 år. Volymen utestående ränteswappar får netto inte överstiga volymen rörliga 
lån. Minst två motparter bör eftersträvas.  

Motpartsrisker uppstår i samband med finansiering och handel i derivatinstrument 
och avser risken att bolaget får en förlust till följd av att en motpart inte kan fullfölja 
sina åtaganden. Godkänd motpart är affärsbank med generellt svenskt banktillstånd 
samt lång kreditrating motsvarande minst A- (Standard & Poor). Då ratingen för en 
finansiell motpart försämras under A- får inga fler transaktioner som ytterligare ökar 
motpartsrisken genomföras därefter ska kommunstyrelsen meddelas och besluta om 
eventuella åtgärder fattas. 

För att minska risken för att resultatet påverkas till följd av marknadsvärdes-
förändringar på de finansiella instrumenten så ska de instrument som används 
uppfylla kraven för säkringsredovisning. 
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6.2 Finansiell leasing 

Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. Normalt är den 
effektiva finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än alternativkostnaden 
vid egen finansiering eller lånefinansiering. Därför ska finansiell leasing användas 
sparsamt och all finansiell leasing ska beslutas av kommunstyrelsen. Normalt 
tillåts leasing endast för fordon, kontorsutrustning och IT-utrustning. Finansiell 
leasing i bolagskoncernen kan ske, men samråd ska först ha skett med 
kommunens ekonomichef. 
 
 

7.       FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 
 

7.1 Allmänt 

Detta avsnitt gäller för de medel som kommunfullmäktige beslutat avsätta för 
pensionsförpliktelser. 
 

7.2 Placeringsregler 

Väl definierade placeringsregler är ett styrinstrument och ett hjälpmedel för 
de personer, internt och externt, som arbetar med kapitalförvaltningen. 
Genom att ansvar, befogenheter, regler och risknivåer definieras och 
klarläggs, skapas förutsättningar för ett snabbt och korrekt beslutsfattande.  
 
Syftet med placeringsregler är att ange inriktning och ramar för förvaltningen 

av Ängelholms kommuns pensionsmedel med avseende på:  
 

 Investeringsstrategi 

 Organisation och ansvarsfördelning 

 Riskhantering och uppföljning av resultat 

 

7.3 Syfte och mål 

Avsikten är att pensionsmedlen skall placeras med tillfredsställande riskspridning 
och betryggande säkerhet samt ge en långsiktigt god avkastning enligt de 
föreskrifter som anges i detta avsnitt. Målsättningen är att förvaltningen av 
pensionsmedlen ska generera en nominell avkastning om 3% årligen sett över en 
längre tidshorisont. Målet för kapitalförvaltningen är även att bibehålla en hög 
konsolideringsgrad uppgående till minst 90%. Konsolideringsgraden beräknas 
som kvoten mellan förvaltade pensionsmedel och pensionsskuld.  
 
Målet är vidare att optimera kapitalets tillväxt på lång sikt vilket definieras som att 
avkastningsmålet uppnås till lägsta möjliga risk så att kommunens pensionskostnader 
minimeras. 
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7.4 Tillåtna tillgångsslag 

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag: 
 

 Räntebärande värdepapper och räntefonder. 

 Börsnoterade aktier och aktiefonder.  

 Alternativa tillgångar.  

 Likvida medel i svensk valuta.  
 
Likvida medel utgör inget eget tillgångsslag utan ingår i den räntebärande 
portföljen. Likvida medel ska vara placerade i svenska kronor i svensk 
bank med hög kreditvärdighet. 

 
Delar av den räntebärande portföljen kan användas för utlåning till kommunens 
vatten- och avloppsverksamhet (VA) samt till annan kommunal verksamhet enligt 
riktlinjer i 7.9. Utlåningen ska ske till marknadsmässiga villkor.   
 

7.5 Normalportfölj, limiter för tillgångsslag och 
jämförelseindex 

Tabellen nedan anger högsta och lägsta andel som respektive tillgångsslag vid 
varje tidpunkt får utgöra av portföljens totala marknadsvärde. Med portfölj avses 
de medel som avsatts för pensionsändamål. Tabellen nedan visar normalportföljen 
samt tillåtna avvikelser. Normalportföljen anger portföljens strategiska, långsiktiga 
fördelning mellan tillgångsslagen. 
 
 
 

Tillgångsslag Min Normal Max Jämförelseindex 

Aktier 40 50 60  

Varav Svenska 15 25 35 SIX RX 

Varav Globala 65 75 85 MSCI AC World Net 

Räntebärande 40 50 60  

Varav Svenska räntebärande låg 
risk 

30 50 60 OMRX Bond 

  

Varav Företagsobligationer 0 50 60 Solactive IG Credit SEK 

- varav utlåning inom koncernen 0 0 50 OMRX Bond 

Alternativa* 0 0 20 OMRX T-bill + 3 
procentenheter (årsbasis) 

 

 
Vid beräkning av vikterna skall tillgångarnas aktuella marknadsvärde utgöra 
utgångspunkt. Fördelning (uttryckt i SEK) skall gälla totalt för portföljen. 
 
De jämförelseindex som används vid utvärdering av förvaltningen ska i rimlig 
omfattning täcka de marknader de ska representera. De jämförelseindex som 
används för aktieportföljen ska i samtliga fall beräknas inklusive återinvesteringar av 
utdelningar. 
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De likvida medlen är i normalfallet en restpost. Vid särskilda händelser kan hela 
portföljen föras över i likvida medel. 
 

7.6 Rebalansering av portföljen 

Över tid förändras portföljens allokering på grund av hur marknadsvärdet för de 
olika komponenterna i portföljen utvecklas. Portföljen ska därmed kontinuerligt 
bevakas så att de ingående tillgångsslagen inte under- eller överskrider någon limit. 
Avstämningsintervallet är månatligen.  

 

Då ett tillgångsslag befinner sig under eller över sina limiter ska portföljen 
rebalanseras snarast möjligt, med beaktande av kostnader. Vid rebalansering ska 
justering göras så att innehavet åter motsvarar den andel som specificerats i 
normalportföljen.  

Vid beräkning av portföljens värde och av limiter, ska portföljens tillgångar 
värderas utifrån gällande marknadsvärde.  
 
Om limit överskrides ska tillgångarna avyttras i motsvarande mån så snart det 
lämpligen kan ske, varvid särskild hänsyn ska tas till den risk som överskridandet 
innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om limit underskrids, då 
tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske. Ekonomichefen skall rapportera 
över- respektive underskridande till kommunstyrelsen, samt vidtagna åtgärder. Om 
extern förvaltare anlitas ska över- respektive underskridande av limiter enligt 
förvaltningsuppdraget rapporteras till ekonomichefen, med beskrivning av orsaken 
till förändringen samt förslag till åtgärd. 
 

7.7 Belåning 

Portföljens tillgångar får, i enlighet med kommunallagen, ej belånas eller 
pantsättas. 
 

7.8 Räntebärande värdepapper – externa placeringar 

 
För att bedöma graden av kreditvärdighet hos emittenter och motparter tillämpas 
Standard & Poor’s, Moody’s eller annat erkänt ratinginstituts ratingklassificering. 
100 % av de räntebärande tillgångarna får placeras i värdepapper utgivna eller 
garanterade av svenska staten. Utöver detta skall kommunen eftersträva en 
effektiv riskspridning, till exempel genom att placera i olika emittenter, och där det 
är relevant, olika branscher. 
 
Vid placering i räntebärande värdepapper (för den del som inte avser utlåning till 
VA och investeringar inom kommunen) noterade i svenska kronor gäller följande 
limiter:  
 

Emittentkategori 

(S&P/Moody’s) 

Max andel, 

emittentkategori 

Max andel, 

enskild emittent 
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Svenska staten, svenska 

kommuner och landsting 

100% 30%* 

AA-/Aa3 (eller bättre) 80% 25% 

BBB- (eller bättre) 60% 5% 

<BBB-/Utan rating 15% 3% 

*Begränsningen gäller inte svenska staten eller internutlåning 

 
Procenttalen i tabellen ovan avser andelar av ränteportföljens marknadsvärde. 
 
Portföljens innehav av räntebärande nominella värdepapper får ha en 
genomsnittlig duration på högst 5 år.  
 
Innehav i räntebärande värdepapper noterade i annan valuta än SEK ska i 
normalfallet valutasäkras. 
 
Placering får också ske i värdepappersfonder som står under tillsyn hos 
Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU bestående av räntebärande 
papper med en kreditvärdighet i linje med ovanstående tabell och god 
riskspridning. Fondens värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras 
med kort varsel. 
 
 

7.9 Räntebärande värdepapper - placeringar inom 
kommunen 

 
Beslut om utlåning av pensionsmedel inom den kommunala verksamheten ska 
föregås av en samlad bedömning av alternativet, dvs extern upplåning och 
placering av pensionsmedlen på kapitalmarknaden. I analysen ska en kostnads-, 
avkastnings- och riskbedömning göras. 
 
Utlåningen inom kommunen ska ske på marknadsmässiga villkor. Räntesättningen 
ska ske till de räntesatser som kommunen kan erhålla hos Kommuninvest AB. 
Vid utlåningen ska en genomsnittlig räntebindningstid på mellan 1 och 3 år på 
pensionsmedlen eftersträvas. 
 
Utlåning bör inte ske till lägre belopp än 10 mnkr per revers. Vid utlåningen ska 
en intern lånerevers upprättas där samtliga villkor för upplåningen ska framgå.  
 
 

7.10  Aktier och aktierelaterade instrument 

Av portföljens placeringar i svenska och utländska aktier eller aktiefonder skall 
100% vara börsnoterade, d.v.s. föremål för regelbunden handel på reglerad 
marknadsplats som är öppen för allmänheten och som står under tillsyn av 
tillsynsmyndighet. Vid nyintroduktioner kan avsteg från börsnotering göras under 
förutsättning att aktierna enligt introduktionsprospektet har för avsikt att 
omgående börsnoteras. 
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En enskild emittent får inte utgöra mer än 10 % av den totala aktieportföljen. 
 
 

7.11  Alternativa tillgångar 

Med alternativa investeringar avses tillgångar vars avkastning i huvudsak 
inte härstammar från riskpremien på aktier eller räntebärande 
värdepapper. Genom att investera i alternativa placeringar med en låg 
korrelation mot övriga portföljdelar kan den totala portföljrisken 
reduceras. Exempel på sådana alternativa tillgångsslag är hedgefonder, 
private equity, private debt, återförsäkringsrisk, fastigheter och 
infrastruktur.  
 
Vid utvärdering av nya alternativa investeringar ska förväntad förbättring 
av riskjusterad avkastning ställas i relation till ökad komplexitet och 
administration i förvaltningen. 
 

7.12 Hållbara investeringar och etiska regler 

Kommunen vill verka för en hållbar samhällsutveckling och strävar efter att 
kombinera god avkastning och hållbara placeringar. Kommunen utgår därför från 
nationella beslut avseende lagar och regler som rör en hållbar samhällsutveckling 
och att kommunens alla motparter efterlever dessa. Det innebär att direkta 
placeringar endast får göras i företag som på ett trovärdigt sätt visar att de kan 
hantera sina etiska, miljömässiga och sociala risker och som förmår att ta vara på 
de affärsmässiga möjligheterna i detta arbete och som driver utvecklingen framåt.  
 
Via valet av investeringar har kommunen en möjlighet att påverka 
klimatutvecklingen och verka för en långsiktig och hållbar ekonomi, där Parisavtalet 
(mål att begränsa uppvärmningen till 2 grader Celsius) och de Globala Målen (2030-
agendan) och klimatneutralitet (2050) står i fokus.   
 
 
Normbaserad screening 
Den normbaserade screeningen innebär att investering inte får göras i bolag som 
bryter mot internationella normer och konventioner.  
 
Placeringar ska ske utifrån god etik och innebär att kommunen tar avstånd från 
bestickningar och mutor, narkotikaverksamhet, barnarbete, diskriminering och 
segregation. En god etik förutsätter att företagen följer internationella normer för 
företag gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Exempel 
på dessa normer är:  
 

1. FN:s konventioner om mänskliga rättigheter inklusive FN:s barnkonvention, vilka bland 
annat innebär att företag ska respektera och understödja skyddet för mänskliga 
rättigheter och barns rättigheter samt tillse att det egna företaget inte 
medverkar till kränkningar av dessa rättigheter.  

2. FN:s Global Compact, som innehåller 10 principer för företag rörande mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö samt mutor och korruption.  
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3. ILO:s kärnkonventioner, vilka bland annat innebär att företag ska verka för 
anställdas rätt att organisera sig och förhandla kollektivt, att eliminera all 
former av tvångsarbete och barnarbete och att motverka olika former av 
diskriminering i arbetslivet. 

  

4. OECD:s riktlinjer för multinationella företag, som innehåller riktlinjer för företag 
rörande mänskliga rättigheter, informationsgivning, anställda, miljö, 
korruption, konsumentintressen, vetenskap och teknik, konkurrens samt 
beskattning.  

5. Internationella miljökonventioner, vilka bland annat innebär att 
miljökonsekvenserna av ett företags produktion, distribution av varor eller 
tjänster, råvaruutvinning, användning av företagets produkter samt 
tillvaratagandet av uttjänta produkter och produktionsanläggningar skall 
bedömas.  
 

 
Sektorbaserad screening 
Den sektorbaserade screeningen innebär att investering inte får göras i bolag vars 
verksamhet inte ligger i linje med vad kommunen anser vara etiskt eller hållbart. 
Placeringar får ej göras i bolag vars omsättning genom produktion eller distribution 
överstiger 5 % från följande verksamheter: 

 

 Vapen 

 Alkohol 

 Tobak 

 Spel 

 Pornografi 
 
 

Kommunen tillåter ej investeringar i företag som tillverkar, utvecklar, lagrar eller 
underhåller vapen eller vitala vapendelar i strid med internationella 
vapenkonventioner såsom de som reglerar anti-personella minor, klustervapen 
samt kemiska och biologiska vapen. Investeringar görs inte heller i länder som är 
föremål för, av Sverige sanktionerad, handelsblockad av FN eller EU.  
 
Kommunen skall vidare undvika placeringar i företag vars huvudsakliga 
verksamhet är prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, 
gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja.  
 
Kommunen kan investera i miljömässigt positiv verksamhet, exempelvis 
alternativa energikällor, under förutsättning att det inte sker till priset av sämre 
ekonomiskt utfall. 
 
I urvalskriterierna för investeringar generellt ska kommunen lägga vikt vid 
produktleverantörens arbete kring hållbarhetsfrågor inklusive klimateffekter i sin 
kapitalförvaltning.  
 
Vid osäkerhet av etiska skäl ska grundregeln vara att avstå från placering. Om 
placering av misstag skett i oetisk verksamhet ska engagemanget snarast avyttras, 
med beaktande av kostnader. 
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7.13 Likvida medel 

Likvida medel definieras som medel på bankräkning, depåkonto samt 
dagsinlåning. Övrig tidsbunden inlåning hänförs till räntebärande värdepapper vid 
beräkning av tillgångsslagens andelar enligt policyn. 
 

7.14 Värdepappersfonder 

Placering får ske i andelar i värdepappersfond vars placeringsinriktning i allt 
väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringspolicy och som 
står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i EU-land. 

7.15 Extern förvaltare 

Beslutar kommunstyrelsen att anlita extern förvaltare för hela eller delar av 
portföljens tillgångar gäller att förvaltare eller fondförvaltare skall vara 
värdepappersinstitut eller fondbolag och ha erforderliga tillstånd för sin 
verksamhet enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, respektive lag 
(2004:46) om investeringsfonder. 
 
Utländsk förvaltare skall ha tillstånd motsvarande de som anges ovan och stå 
under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. 
 
 

7.16 Derivatinstrument  

Derivatinstrument (terminer, optioner, swapavtal) får användas för att minska den 
finansiella risken och för att effektivisera förvaltningen av kommunens 
pensionstillgångar.  
  
Derivatinstrument är inte en del av kommunens normala förvaltningsverksamhet. 
Som huvudregel gäller att derivatinstrument endast får hanteras av extern part i de 
fall denne har: 

 Ingående kompetens och kunskap om instrumentens egenskaper och natur. 

 Administrativa resurser och kompetens att bokföra och rapportera  
derivattransaktioner och –innehav. 

 System och insikter erforderliga för att rätt mäta och förstå risker i 
hanteringen av derivat. 

 
Följande generella regler gäller.  
1.      Restriktioner avseende externa förvaltares derivatanvändning skall i 

förekommande fall preciseras i placeringsdirektiv och avtal.  
2.      Vid investeringar i fonder gäller respektive fonds fondbestämmelser för 

derivathantering.  
3.      Handel med derivatinstrument får inte ske på ett sådant sätt att portföljerna 

avviker, eller efter lösen eller motsvarande kommer att avvika, från reglerna i 
placeringspolicyn. 
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4.      Derivat avseende enskilda värdepapper eller index får inte ställas ut eller 
anförskaffas så att kommunens allokeringsstrategi med avseende på 
exponering mot olika marknader blir väsentligt annorlunda än den avsedda. 
Det åvilar kommunen att tillse att reglerna för derivatanvändande i enskilda 
mandat sammantaget inte strider mot detta.  

5.      Valutaderivat får anskaffas i syfte att hantera valutarisken inom valda ramar 
för valutaexponering. 
 

7.17 Motparter 

Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är 
 

1. värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för handel med 
finansiella instrument för annans räkning i eget namn, enligt 1 kap 5 § p. 27 
lagen (2007:528) om värdepappersrörelse. 

 
2. utländska institutioner som har tillstånd liknande det som anges i punkt 1 och 

som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. 

  
Transaktioner skall ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från 
denna princip är tillåten vid tillfällen då det normala förfarandet är ett annat, 
exempelvis vid nyemissioner. 
 

7.18 Förvar 

Portföljens tillgångar ska förvaras hos värdepappersinstitut som har 
finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt 2 kap 2 
§ p. 1 lagen (2007:528) om värdepappersrörelse. Andelar i värdepappersfonder 
registreras dock normalt hos fondbolaget, utan leverans till värdepappersinstitutet. 
 

7.19 Uppföljning och rapportering 

Det övergripande syftet är att kontrollera att pensionsmedelsförvaltningen har 
skett i enlighet med principerna om god avkastning och betryggande säkerhet och 
att medlen inte använts på ett sätt som står i strid med den kommunala 
kompetensen enligt kommunallagen. Syftet är också att ge kommunen en sådan 
information om de placerade medlens avkastning och riskexponering, i relation till 
denna finansiella policy, att åtgärder kan vidtagas vid eventuella avvikelser. 
 
Samtliga personer och parter delaktiga i arbetet med medelsförvaltning i enlighet 
med denna finansiella policy skall omedelbart rapportera om händelser som inte 
kan betraktas som normala i placeringsverksamheten. Om händelsen inträffar hos 
uppdragstagare så måste rapport omedelbart lämnas till uppdragsgivaren.  
 
Vid extern förvaltning ska respektive medelsförvaltare en gång per månad lämna 
rapport till kommunens Servicestöd/Ekonomi & kvalitet. Rapportering ska 
innehålla relevanta jämförelser och nyckeltal för att möjliggöra en objektiv 
utvärdering av risker och förvaltningsresultat utifrån jämförelseindex i avsnitt 7.5. 
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7.20  Intern rapportering och utvärdering 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år, i samband med delårsrapporteringen och 
i årsbokslutet redovisa en utvärdering av placeringsverksamheten till 
kommunfullmäktige.  
 
Utvärderingens syfte är att löpande informera om total- och delportföljernas 
resultat, dels i förhållande till jämförelseindex dels i relation till de uppsatta målen. 
Utvärderingen ska vidare belysa risknivåerna i förvaltningen. 
 
Utvärderingen ska bland annat innehålla uppgifter om: 

 tillgångsallokering i relation till normalportfölj och limiter  

 totalportföljens utveckling i förhållande till index för olika tidsperioder  

 delportföljer och externa kapitalförvaltares utveckling i förhållande till index för 
olika tidsperioder   

 risk och riskjusterad avkastning för totalportfölj, delportföljer och externa 
kapitalförvaltare. 

 

8.   UTLÅNING OCH BORGEN 

8.1 Allmänt 

Utlåning och borgen får endast ske i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade 
utlånings- och borgensramar. Följande riktlinjer gäller för utlåning och borgen: 
 
- all utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas. 
- all utlåning och borgen ska vara belopps- och tidsbegränsad. 
- all utlåning ska dokumenteras i avtal mellan parterna. 

 

8.2 Borgens- och utlåningsavgifter 

Borgen är en finansiell tjänst under risktagande och får inte lämnas på villkor som 
motverkar sund konkurrens. Kommunens prissättning vid borgen och utlåning 
ska vara transparent och ske till marknadsmässiga villkor.  
 
Borgens- och utlåningsavgifter får förekomma dels för att uppnå 
konkurrensneutralitet, dels för att ge låntagaren incitament att avveckla/amortera 
lån mot kommunal borgen. Borgensavgift tas ut en gång per år och utgår som en 
procentuell avgift på gällande borgensåtaganden. Borgensavgiftens storlek skall i 
huvudsak motsvara skillnaden mellan räntenivån vid lån mot kommunal borgen 
och räntenivån vid lån mot annan säkerhet som låntagaren kan erbjuda.  
 
För bolag i kommunkoncernen uttas en utlåningsavgift som motsvarar 
borgensavgiften vid lån mot kommunal borgen. Därutöver har kommunen rätt att 
göra ett administrativt pålägg för att täcka sina administrativa kostnader för 
koncernbanken. 
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8.3 Beslut om borgen 

Kommunfullmäktige beslutar om borgen. Kommunfullmäktige kan dock 
bemyndiga kommunstyrelsen att teckna borgen på särskilda villkor. 
 

8.4 Uppföljning av utlåning och borgen 

Borgenstagare och låntagare i koncernbanken skall för varje räkenskapsår till 
kommunen inge årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning 
och balansräkning. Borgenstagare skall därutöver lämna de rapporter och 
uppgifter kommunen begär. 

 
Kommunen redovisar sina borgensåtaganden och utlåning till koncernbolag i 
erforderliga register hos Servicestöd/Ekonomi & kvalitet samt i årsredovisningen. 

9.    ÖVERGÅNGSREGLER 

Samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat område 
som behandlas i denna policy upphävs. 
  
Kommunfullmäktiges tidigare utfästelser rörande borgensåtagande, upplåning, 
utlåning eller motsvarande och som genom avtal gäller i förhållande till annan 
part, förändras ej så länge nu gällande åtagande kvarstår. Anpassningen till de 
placeringslimiter som anges i policyn ska ske successivt och med beaktande av 
marknadssituationen. 

----- 

 

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 223 Dnr. KS 2020/548, 

Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken

Ärendebeskrivning
Hembygdsparken utgör ett viktigt besöksmål i Ängelholms kommun. En 
samverkansöverenskommelse har tagits fram avseende Hembygdsparken. Den 
föreslås gälla för tre parter: Ängelholms Hembygdsförening, Ängelholms kommun 
och Ängelholms Näringsliv. 

Syftet med samverkansöverenskommelsen är att beskriva hur parterna ska verka för 
att bevara och utveckla besöksmålet samt tydliggöra respektive parts ansvar och 
åtaganden, som grund för ekonomiskt stöd. Överenskommelsen avser främja, 
utveckla och fördjupa samarbetet mellan parterna för att säkerställa 
Hembygdsparkens fortlevnad och vidareutveckla verksamheten.

Samverkansöverenskommelsen föreslås ersätta tidigare överenskommelse om 
skötsel och det årliga bidrag som betalats ut via budget. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken, daterat 26 

oktober 2021.
• Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken.

Yrkande
Christina Hanstål (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, att godkänna 
samverkansöverenskommelse om Hembygdsparken mellan parterna Ängelholms 
Hembygdsförening, Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv.

Karl-Otto Rosenqvist (MP), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Eric Sahlvall 
(L) yrkar bifall till Christina Hanståls yrkande.

Lars Nyander (S)  och Patrik Ohlsson (SD) yrkar att ärendet ska avslås.

Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg ställer proposition på bifall respektive avslag på 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsens bifaller arbetsutskottets 
förslag. Votering begärs.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till 
arbetsutskottets förslag och Nej-röst för avslag till detsamma. 

Voteringen utfaller enligt följande: 

Ledamöter Ja Nej
Robin Holmberg (M) x
Liss Böcker (C) x
Lars Nyander (S) x
Patrik Ohlsson (SD) x
Eric Sahlvall (L) x
Linda Persson (KD) x
Åsa Larsson (S) x
Karl-Otto Rosenqvist (MP) x
Rose-Marie Broman (SD) x
Göran Larsson (M) x
Fanny Krumlinde Handreck (S) x
Maija Rampe (M) x
Christina Hanstål (M) x
Resultat 8 5

Kommunstyrelsen bifaller därmed arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna samverkansöverenskommelse om Hembygdsparken mellan parterna 
Ängelholms Hembygdsförening, Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv.

Reservation
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet. 
Vår uppfattning är att det inte ska
vara kostnadsbelagd parkering vid hembygdsparken. Vi yrkade därför avslag.
För den socialdemokratiska gruppen: Lars Nyander (S)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande om att avslå
liggande förslag till beslut. Sverigedemokraterna menar att parkeringen i
Hembygdsparken skall vara fortsatt avgiftsfri.

Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 203 Dnr. KS 2020/548,

Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken

Ärendebeskrivning
Hembygdsparken utgör ett viktigt besöksmål i Ängelholms kommun. En 
samverkansöverenskommelse har tagits fram avseende Hembygdsparken. Den 
föreslås gälla för tre parter: Ängelholms Hembygdsförening, Ängelholms kommun 
och Ängelholms Näringsliv. 

Syftet med samverkansöverenskommelsen är att beskriva hur parterna ska verka för 
att bevara och utveckla besöksmålet samt tydliggöra respektive parts ansvar och 
åtaganden, som grund för ekonomiskt stöd. Överenskommelsen avser främja, 
utveckla och fördjupa samarbetet mellan parterna för att säkerställa 
Hembygdsparkens fortlevnad och vidareutveckla verksamheten.

Samverkansöverenskommelsen föreslås ersätta tidigare överenskommelse om 
skötsel och det årliga bidrag som betalats ut via budget. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken, daterat 26 

oktober 2021.
• Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken.

Yrkande
Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Patrik Ohlsson (SD) och Lars Nyander (S) yrkar på återremiss i första hand och i 
andra hand på avslag.

Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer först proposition på Patrik Ohlsson (SD) 
och Lars Nyanders (S) återremissyrkande. Ordförande finner att ärendet ska 
behandlas vid sammanträdet.

Ordförande ställer sedan Liss Böckers (C ) och Linda Perssons (KD) bifallsyrkande 
mot Patrik Ohlssons (SD) och Lars Nyanders (S) avslagsyrkande.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna samverkansöverenskommelse om Hembygdsparken mellan parterna 
Ängelholms Hembygdsförening, Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv.

Reservation
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Vår 
uppfattning är att det inte ska vara kostnadsbelagd parkering vid hembygdsparken. 
Vi yrkade därför på att den punkten skulle tas bort ur överenskommelsen.

För den socialdemokratiska gruppen: Lars Nyander (S)

Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet:
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för vårt återremissyrkande att avtalet 
bör skrivas om, så att lydelserna om parkeringsavgift tas bort.

Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg. 
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Chefsstrateg
Lena Åström
468152
lena.astrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/548
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-10-26

Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken

Ärendebeskrivning
Hembygdsparken utgör ett viktigt besöksmål i Ängelholms kommun. En samver-
kansöverenskommelse har tagits fram avseende Hembygdsparken. Den föreslås 
gälla för tre parter: Ängelholms Hembygdsförening, Ängelholms kommun och 
Ängelholms Näringsliv. 

Syftet med samverkansöverenskommelsen är att beskriva hur parterna ska verka 
för att bevara och utveckla besöksmålet samt tydliggöra respektive parts ansvar och 
åtaganden, som grund för ekonomiskt stöd. Överenskommelsen avser främja, ut-
veckla och fördjupa samarbetet mellan parterna för att säkerställa Hembygdspar-
kens fortlevnad och vidareutveckla verksamheten.

Samverkansöverenskommelsen föreslås ersätta tidigare överenskommelse om sköt-
sel och det årliga bidrag som betalats ut via budget. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken, daterat 26 

oktober 2021.
• Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken.

Utredning
Ängelholms kommun har en plan för utveckling av besöksnäringen 2018-2030 och
en handlingsplan för utveckling av besöksnäringen 2018-2021. Av planen för
utveckling av besöksnäringen framgår att kommunen ska stödja och stimulera
fortsatt utveckling och drift av Hembygdsparken.

Av handlingsplanen för utveckling av besöksnäringen framgår att kommunen ska
stödja utveckling och förnyelse av Hembygdsparken samt att ett avtal med
Hembygdsföreningen ska tecknas som tydliggör respektive parts ansvar och
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åtaganden, som grund för ekonomiskt stöd.

Samverkansöverenskommelsen har tagits fram i samverkan Ängelholms hem-
bygdsförening och Ängelholms Näringsliv. Sedan ärendet skrevs fram senast har 
en fortsatt dialog förts med Ängelholms hembygdsförening och justeringar i sam-
verkansöverenskommelsen gjorts utifrån den.

Internt på Ängelholms kommun har samverkan skett med kultur och stad på hu-
vuduppdrag samhälle samt mark- och exploateringsenheten på kommunledningen. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslår besluta:

Att godkänna samverkansöverenskommelse om Hembygdsparken mellan parterna 
Ängelholms Hembygdsförening, Ängelholms kommun och Ängelholms Närings-
liv.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Lena Åström
Chefsstrateg

Beslutet expedieras till:
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg. 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

[Titel] 

Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken 

1 Parter 
Ängelholms Hembygdsförening, Thorslundsgatan 12, 262 33 Ängelholm (839400-
1971). 

Ängelholms kommun, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm (212000-0977). 

Ängelholms Näringsliv, Järnvägsgatan 5A, 262 37 Ängelholm (556255-5093). 

2 Bakgrund 
Plan och handlingsplan för utveckling av besöksnäringen 
Ängelholms kommun har en plan för utveckling av besöksnäringen 2018-2030 och 
en handlingsplan för utveckling av besöksnäringen 2018-2021. Av planen för 
utveckling av besöksnäringen framgår att kommunen ska stödja och stimulera 
fortsatt utveckling och drift av Hembygdsparken.  

Av handlingsplanen för utveckling av besöksnäringen framgår att kommunen ska 
stödja utveckling och förnyelse av Hembygdsparken samt att ett avtal med 
Hembygdsföreningen ska tecknas som tydliggör respektive parts ansvar och 
åtaganden, som grund för ekonomiskt stöd.  

Överenskommelse och årligt bidrag 
Mellan kommunen och föreningen finns en överenskommelse om skötsel av 
Hembygdsparken, inom ramen för skötselöverenskommelsen ersätter kommunen 
föreningen med en årlig summa. Därutöver betalar kommunen via budget ett årligt 
bidrag.  
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3 Syfte 
Hembygdsparken utgör ett viktigt besöksmål. Hembygdsparken är värdeskapande 
både i Ängelholms kommun och i Skåne.  
 
Syftet med överenskommelsen är att beskriva hur parterna ska verka för att bevara 
och utveckla besöksmålet samt tydliggöra respektive parts ansvar och åtaganden. 
Överenskommelsen avser främja, utveckla och fördjupa samarbetet mellan parterna 
för att säkerställa Hembygdsparkens fortlevnad och vidareutveckla verksamheten.  

4 Områden för samverkan 
Inom ramen för denna samverkansöverenskommelse ska kommunen och 
föreningen samverka för att bevara och utveckla Hembygdsparken. Nedan beskrivs 
vad respektive part ansvarar för: 

Ängelholms Hembygdsförening 
Ängelholms Hembygdsförening ska: 

• Ombesörja att djuren får den skötsel som krävs, i enlighet med 
djurskyddslagen, hygien- och smittskyddsregler för besöksverksamhet.  

• Eftersträva en helhet av besöksmål i Hembygdsparken. 
• Marknadsföra Hembygdsparken. 
• Upplåta en plats för digital turistinformation i Hembygdsparken samt verka 

för att en InfoPoint på sikt ska kunna etableras i Hembygdsparken.  
• Tillhandahålla en plats där kommunen och andra sponsorer kan synas i 

Hembygdsparken. 
• Ge Ängelholms kommun möjlighet att nyttja scenen vid officiella firanden 

utan någon kostnad.  
• Ge för- och grundskolor, både kommunala och privata, i Ängelholms 

kommun möjlighet att genomföra förbokade skolbesök i Hembygdsparken 
och få en guidad visning utan kostnad. Befintligt avtal gällande studiebesök 
för skolor ska ses över, för att på sikt implementeras i denna 
samverkansöverenskommelse.  

• Ge verksamheter inom huvuduppdrag Hälsa och privata aktörer inom 
äldreomsorg möjlighet att genomföra max 10 stycken förbokade besök i 
Hembygdsparken årligen samt att vid dessa besök få tillgång till sittplatser i 
Hembygdsparken och få en guidad visning av parken utan kostnad. 
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Därutöver ska Ängelholms Hembygdsförening bedriva skötsel, drift och underhåll 
av Hembygdsparken i enlighet med bilaga 1. Området avgränsas med röd linje på 
bifogad karta, bilaga 2. Denna samverkansöverenskommelse ersätter 
”Överenskommelse skötsel Hembygdsparken 2020”.   

Ängelholms kommun 
Ängelholms kommun ska: 

• Möjliggöra en utveckling av Hembygdsparken.  
• Marknadsföra Hembygdsparken. 
• Ta ut en parkeringsavgift för parkeringarna vid Hembygdsparken och låta 

intäkterna utgöra extra bidrag till Hembygdsföreningen.  
• Verka för att genomföra regelbundna mätningar av antalet besökare på 

Hembygdsparken tillsammans med Ängelholms Näringsliv och delge 
föreningen resultatet. 

• Utreda rättighetsförhållanden i Hembygdsparken, i samverkan med 
föreningen, inför framtiden. 

Därutöver ska Ängelholms kommun bedriva skötsel, drift och underhåll av 
Hembygdsparken i enlighet med bilaga 1. Området avgränsas med röd linje på 
bifogad karta, bilaga 2. Denna samverkansöverenskommelse ersätter 
”Överenskommelse skötsel Hembygdsparken 2020”.   

Ängelholms Näringsliv 
Ängelholms Näringsliv ska: 

• Marknadsföra Hembygdsparken. 
• Ta fram och bekosta digital turistinformation Hembygdsparken samt verka 

för att en InfoPoint på sikt ska kunna etableras i Hembygdsparken. 
• Löpande besöka Hembygdsparken med mobilt Turistcenter under 

högsäsong. 
• Verka för att genomföra regelbundna mätningar av antalet besökare på 

Hembygdsparken tillsammans med Ängelholms kommun och delge 
föreningen resultatet. 
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5 Former för samverkan 
Ängelholms Hembygdsförening leds av en styrelse. Två av ledamöterna i styrelsen 
är utsedda av kommunen. De representerar Ängelholms kommun och ska bevaka 
Ängelholms kommun intressen. En instruktion för Ängelholms kommuns 
representanter i styrelsen ska tas fram. Ängelholms Hembygdsförening ska 
översända årsredovisning till Ängelholms kommun i samband med årsstämma. 

De tre parterna i detta avtal ska minst genomföra ett årligt gemensamt samråd 
mellan parterna som representeras av Hembygdsföreningens ordförande, VD för 
Ängelholms Näringsliv och kommundirektören för Ängelholms kommun. 

Därutöver ska en gemensam arbetsgrupp skapas, för att utveckla Hembygdsparken 
som besöksmål. Vid behov kan ytterligare arbetsgrupper skapas.  

En utredning av nya driftsformer för Ängelholms museer Järnvägens museum, 
Flygmuseet och Hembygdsparkens museum togs fram 2017. En möjlighet för en 
sådan samverkan i framtiden ges genom detta avtal. Områden för samverkan skulle 
t ex kunna vara gemensam marknadsföring, paketering av besöksmålen och skapa 
synergier mellan dem för att öka attraktiviteten i Ängelholms kommun.  

6 Ersättning 
Föreningen ska årligen få en ersättning på 2 750 000 kronor av Ängelholms 
kommun för djurparken, för det arbete föreningen utför och för kommunens 
tillgång till Hembygdsparken i enlighet med samverkansöverenskommelsen. 
Utbetalning av ersättningen sker årligen av Kultur och stad på Ängelholms 
kommun.  

Årlig indexuppräkning ska ske. Indexuppräkningen ska ske med samma 
procentuella förändring som konsumentprisindex förändras från juni månad 2021 
till juni månad aktuellt ersättningsår. Indexförändringen ska ske från och med 2022.   

7 Markägoförhållanden och rättigheter 
Ängelholms kommun äger all mark vid Hembygdsparken. För fastigheterna 
Thorslund 1, 2 och 3 fanns tidigare tomträtter, men dessa är avregistrerade. I dag 
finns följande gällande rättighetsavtal för delar av Hembygdsparken: 
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• Anläggningsarrende för Upzone på fastigheten Ängelholm 3:18, se bilaga 3. 
• Upplåtelse av fastigheten Staren 3, numera fastigheten Torslund 3, se bilaga 

4. 

8 Villkor 
Samverkansöverenskommelsen gäller under förutsättning av godkännande i 
kommunfullmäktige i Ängelholms kommun.  

9 Giltighet 
Denna samverkansöverenskommelse ersätter både den tidigare överenskommelsen 
om skötsel och den årliga summan som betalas ut via budget för djurparken. 

Samverkansöverenskommelsen gäller fyra år från det datum den undertecknats av 
bägge parter. En utvärdering av samverkansöverenskommelsen ska göras, inför 
beslut om förlängning eller avslut. Vid utvärderingen ska uppföljning av antalet 
besök från för- och grundskolor och Hälsa genomföras. 

Denna överenskommelse är upprättad i tre likalydande exemplar varav parterna 
tagit varsitt. 
 
 
 
____________________________ ___________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Ängelholms hembygdsförening Ängelholms kommun 
Carl-Gustaf Gudmundsson  Robin Holmberg 
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____________________________  
Ort och datum   
 
 
 
____________________________  
Ängelholms Näringsliv   
Andreas Jarud  
 

 

 

 

  



7 (9) 
 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

Bilaga 1 
Skötselförening mellan Ängelholms Hembygdsförening och Ängelholms kommun: 

Uppgift Ängelholms 
Hembygdsförening 

Ängelholms 
kommun 

Gräsytor: 

- Klippning,  

- Vår och höststädning, 

- Gödsling. 

 

X 

X 

X 

 

Grusgångar: 

- Räfsning, 

- Grusning vid behov, 

- Avjämning.  

 

X 

X 

X 

 

Rabatter och krukor: 

- Plantering,  

- Vattning,   

- Ogräsrensning. 

 

X 

X 

X 

 

Träd: 

- Besiktning, 

- Beskärning, 

- Planering, 

- Avverkning. 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

Fågeldammen: 

- Tömning vartannat år,  

- Grusning inom staket. 

 

X 

X 

 

Begravningsplats för 

smådjur: 

- Begravning, 

- Gräsklippning, 

- Gravstenar, 

- Grusning gångar, 

- Städning, 

- Tömning kompost. 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

Toalettbyggnad: 

- Daglig tillsyn, 

- Städning, 

 

X 

X 
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- Underhåll. X 

 

Uppgift Ängelholms 
Hembygdsförening 

Ängelholms 
kommun 

Lekplats: 

- Besiktning, 

- Underhåll, 

- Städning, 

- Sopning/blåsning, 

- Gummimattor. 

 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

Städning och avtall: 

- Städning, 

- Teckna abonnemang, 

- Sophämtning, 

- Sopsorteringsmodul inkl 

sophämtning.  

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

Yttre VA-ledningar: 

- Underhåll. 

 

 

 

X 

Belysning: 

- Parkarmaturer 

 

 

 

X 
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Bilaga 2 
Skötselområde Hembygdsparken. 
 

 
 



Bilaga 3

ANLÄGGNINGSARREND E 
Parter: Ängelholms kommun (212000-0977) 

262 80 Ängelholm 
som ägare till Ängelholm 3: 18 nedan kallad kommunen 

Upzon Ängelholm AB under bildande 
Fjällgatan 39B, 504 61 Borås nedan kallad arrendatom 

Ängelholms Hembygdsförening (839400-1971) 
Box l 040, 262 21 Ängelholm 
Som skötselansvariga för hembygdsparken nedan kallad föreningen 

Arrendeområde 
Den del av Ängelholm 3: 18, ca l Ha mark, som markerats i kartbilaga med röd 
begränsningslin je. 

Ändamål 
Inom arrendeområdet har arrendatom rätt att bygga upp en klätteranläggning i befintliga träd 
och driva en kommersiell eventverksamhet. Arrendatom svarar för eventuella 
mellanhavanden mot tredje man. På marken får arrendatom anlägga stigar med träflis. 

Arrendetid 
Upplåtelsen gäller för en tid om fem år från 2014-04-01. Uppsägning av avtalet ska ske senast 
ett år före arrendetidens utgång i annat fall är arrendet förlängt med ytterligare fem år. 
Uppsägning f'ar ske antingen av kommunen eller arrendatorn. Föreningen agerar genom 
kommunen. 

Arrendeavgift 
Den årliga arrendeavgiften utgår med 13.500 kronor om året och betalas till föreningen mot 
faktura med förfallodag l :e augusti. Från och med 2015 indexregleras arrendeavgiften varvid 
april månads index debiteringsåretjämförs med april månads index 2014. I avgiften ingår 
strömförbrukningen till förrådscontainem. Arrendatom och dess kunder tillåts nyttja 
befintliga toaletter inom föreningens område på samma villkor som övriga besökare. 

Tillstånd 
Arrendatom söker och bekostar de tillstånd som krävs för att driva verksamheten. Arrendatom 
gräver och drar fram kabel till den kopplingspunkt som föreningen anvisar. 

Drift och underhåll 
Arrendatorn svarar för renhållning inom arrendeområdet och lämnar avfallet genom 
föreningens abonnemang. Träd med mindre diameter än 5 cm i brösthöjdsdiameter f'ar röjas. 
F ör att montera klätteranläggning får träd genomborras och detta ger vissa skador som inte 
ska ersättas särskilt. Träd som måste fållas och bortforslas bekostas av arrendatorn. 

Avgränsning aviöreningens område gentemot kommunen 
Mellan kommunen och föreningen finns ett definierat skötselområde överenskommet 2008-
05-15 mellan föreningen och tekniska kontoret. Arrendeområdet tillförs genom detta avtal 
Hembygdsparkens skötselområde. 



Parkering 
Hembygdsparken är normala dagar väl försedd med parkeringsplatser både i anslutning till 
entren och längs Danielslundsgatan. Arrendatorn och dess kunder har tillgång till 
hembygdsparkens parkeringsplatser. 

Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Ängelholm 2014-
För Upzon Ängelholm AB 

~rD.CM.~ .~k.~ .~ .. ... . 
0\~0fl 

Äng:lholm 2014- O~- )dj 
För Angelholms kommun 

~· ·~~ 
VV\AOVV\_ ~~ 

Godkännes för Ängelholms Hembygdsförening: .. . t:~6../.6.. ~ 



Utskrift från Tekis-GI 

l 

•• - ...... 't 

' 

HembVIJdsparkan 

,. 

~ 

l 

" ,_ 



A ... "'GELHOL\1S 
KOMMUN 

KS § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2014-03-12 

Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/90 

Anläggningsarrende för Upzon inom Ängelholm 3:18, 
Hembygdsparken 

Ärendebeskrivning 
Genom Ängelholms Näringsliv kom en förfrågan in om etablering av en klätteranläggning 
sent under hösten 2013. Berörda funktioner inom kommunen har hjälpt till och tillsammans 
med Hembygdsparken har den perfekta placeringen lokaliserats till den del av skogen intill 
Hembygdsparken som är belägen omedelbart norr om museerna. Skogen gallrades under 
vintern vilket innebär att etableringen kan ske utan särskilt stora förarbeten. Verksamheten 
beskrivs på företagets hemsida www.upzon.se. 

Kommunledningskontoret har upprättat ett arrendeavtal med företaget. Hembygdsföreningen 
har en koppling till avtalet då både ström och WC tillhandahålls genom Hembygdsparken. 
Hembygdsföreningen har givits rätt att debitera arrendeavgiften. Mellan kommunen och 
Hembygdsföreningen finns både ekonomiska och praktiska kopplingar även om strikt 
juridiska arrendeavtal saknas. Kommunen måste därför vara juridisk avtalspart Gordägare) med 
Upzon. Bygglov för en förrådscontainer är sökt. Öppnandet av anläggningen är planerat till 
påskhelgen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2014-03-05 samt upprättat förslag till 
arrendekon trakt 

Yrkanden 
BrittMarie Hansson (S), Stig Andersson (EP) och Liss Böcker Sellgren (C) yrkar bifall till att 
godkänna anläggningsarrendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna förslag till anläggningsarrende med Upzon Ängelholm AB för del av Ängelholm 
3:18 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringschef 
Upzon Ängelholm AB 

U t drags bestyrkande 

45 



Bilaga 4
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrödesdalum 

Kommunstyrelsen 1988-08-2~ 338 

Kommunstyrels ens arbet$.u-tskott 1988-08-10 541 

KS § 251 

AU § 493 Dnr 1988.389 116 

Anhållan från Ängelholms Hembygdsförening om att få 
disponera fastigheten -staren 3 

Föreligger följande från, Ängelholms Hembygd-sför
ening ink~mria ~krive~se 

"Kommunstyr~1~en etc - ,.... - ·Bilaga AU -493 A 

Föreligger v.i..d-are följande från fastig_hetskontore.t 
inkomna yttrande 

"Kommunstyrelsen etc - - - Bilaga AU 4'93 B 

AU: beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

~ hyresf_ritt upplåta fastigheten Staf en 3 åt · 
Ängelholms Hembygdsförening, varvid ål:i,gger hyres
gästen att svara för och bekosta ti).lsyii, skötsel, 
underhåll av fastigheten 6ch därpå uppförda a~lägg
ningar, teckna erforderliga abonnemang a~se~nde el, 
renhållning oc~ vatten sailit bekosta därm~d samman~ 
hängande brukriingsavgifter. 

KS § 251 

Kommunstyrelsen beslutar 

enligt arbetsutskottet. 

.J,, ,-,:_: 

P c 



- ~-~-·- . · ~ ANGELHoLMs KoMMut.J ·; 

Datum Beteckning 

264/88 1988-06-27 
Er beteckning T]änstestalle, handläggare 

FAK/GE/ ip 
Ertdatum 

Kornmunstyrelsen 

ÄNGELHOLM 

Postadress 

Upplåtelse av fasti gheten Staren 3, Ängelholm 

I anslutning till Ängelholms Hembygdsförenings skrivelse 
daterad juni 1988 med aripållan o~ att få disponera korn
munens fastighet~Stareh J a~gi~~s.härrned följande yttran
de. 

Vid kornmunens förvärv av fastigheten Staren 3 avtalades 
med dåvarande ägarna att dessa har rätt att utnyttja -
disponera _fast:::iJg.heten t o m ·1988-09...;.30 med möjlighet att 
efter särskild överenskommelse förlänga nyttjandetiden. 

Under ·fÖru~tsättnlng att. frs.mställn·ing om f·örlä'n·gning ej 
- k9inrner. at-t begäras föreslås kommunstyreJi:sen besluta 

att hyresfritt upplåta fastigheten Staren 3 åt Ängelholms 
Hembygdsförening varvid åligger hyr~sgästen svara för och 
bekosta tillsyn;, skötsel,. underhåll av fastigheten och 
därå uppförda anläggningar, teckna·erfbrderlig~ abonne
mang avseende el, _renhål~ning och vatten samt bekosta där
med sammanhängande brukningsavgifter. 

., . ~ 
ÄrGELHOLMS ·_FAS'J:'IGHETSKONTOR ·. · 

\)~ ~ 
~-

Bil. Remisshandlingar återgår 

.· 

Telelon Direkttelefon Bankgiro Postgiro 

........ ': 

·--;.· -

262 80 Ängelholm 

Gatuadress 

Östra vägen 2 
Ängelholm 

Växel 
0431·870 00 87176 . 8 24 48-i 



) 

Härmed emottages 3 ytterdörrsnycklar och 2 hänglås
nycklar avseende fastigheten Staren 3 i Ängelholm. 

Ängelholms Fastighetskontor 1988-10-05 
Markavdelningen 

1Jvv.rh:rv~Kd~~ 
Kerstin :B'~~tröm 

/l 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 224 Dnr. KS 2020/583, 

Införande av parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens 
parkering i dialog med Hembygdsföreningen

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att införa 
parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen. Enligt uppdraget ska nettointäkterna, efter att kostnaderna 
för hanteringen är betalda, tillföras Hembygdsparken som ett bidrag.

Beslutsunderlag
 Beslut SBN 2021-04-27Parkeringsavgift Hembygdsparken
 Beslut KS 2021-05-05

Svar på uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa 
parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen

 Svar på uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter 
vid Hembygdsparkens parkering i dialog med Hembygdsföreningen

 Avgift och zonkod för parkeringar i Hembygdsparken
 Återrapportering av uppdrag att införa parkeringsavgifter vid 

Hembygdsparken
 Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid 

Hembygdsparkens parkering i dialog med Hembygdsföreningen. 
Nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen är betalda, ska 
tillföras Hembygdsparken som ett bidrag. Uppdraget ska återrapporteras 
senast den 30 juni 2021.

Yrkande
Liss Böcker (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Karl-Otto Rosenqvist (MP), Christina Hanstål (M) och Eric Sahlvall (L) yrkar bifall 
till Liss Böckers (C) yrkande.

Lars Nyander (S) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar att ärendet ska avslås. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg ställer proposition på bifall respektive avslag på 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsens bifaller arbetsutskottets 
förslag. Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till 
arbetsutskottets förslag och Nej-röst för avslag till detsamma. 

Voteringen utfaller enligt följande: 

Ledamöter Ja Nej
Robin Holmberg (M) x
Liss Böcker (C) x
Lars Nyander (S) x
Patrik Ohlsson (SD) x
Eric Sahlvall (L) x
Linda Persson (KD) x
Åsa Larsson (S) x
Karl-Otto Rosenqvist (MP) x
Rose-Marie Broman (SD) x
Göran Larsson (M) x
Fanny Krumlinde Handreck (S) x
Maija Rampe (M) x
Christina Hanstål (M) x
Resultat 8 5

Kommunstyrelsen bifaller därmed arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att komplettera taxa för parkering med en ny zonkod som gäller parkeringar i 
Hembygdsparken. Avgiften inom zonen är 7 kr/timme och ska erläggas alla dagar 
mellan kl 9-18 från datum som kommunfullmäktige beslutar.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet. 
Vår uppfattning är att det inte ska
vara kostnadsbelagd parkering vid hembygdsparken. Vi yrkade därför avslag.
För den socialdemokratiska gruppen: Lars Nyander (S)

Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande om att avslå
liggande förslag till beslut. Sverigedemokraterna menar att parkeringen i
Hembygdsparken skall vara fortsatt avgiftsfri.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 204 Dnr. KS 2020/583

Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa 
parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i 
dialog med Hembygdsföreningen.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att införa 
parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen. Enligt uppdraget ska nettointäkterna, efter att kostnaderna 
för hanteringen är betalda, tillföras Hembygdsparken som ett bidrag.

Beslutsunderlag
 Beslut SBN 2021-04-27Parkeringsavgift Hembygdsparken
 Beslut KS 2021-05-05

Svar på uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa 
parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen

 Svar på uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter 
vid Hembygdsparkens parkering i dialog med Hembygdsföreningen

 Avgift och zonkod för parkeringar i Hembygdsparken
 Återrapportering av uppdrag att införa parkeringsavgifter vid 

Hembygdsparken
 Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid 

Hembygdsparkens parkering i dialog med Hembygdsföreningen. 
Nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen är betalda, ska 
tillföras Hembygdsparken som ett bidrag. Uppdraget ska återrapporteras 
senast den 30 juni 2021.

Yrkande
Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Lars Nyander (S) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer proposition på bifall respektive avslag på 
föreliggande förslag. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande 
förslag. Votering begärs. 

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till 
föreliggande förslag och Nej-röst för avslag till föreliggande förslag. Voteringen 
utfaller enligt följande:
Ja-röst: Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C ). Linda Persson (KD).
Nej-röst: Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD).

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed bifallit föreliggande förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att komplettera taxa för parkering med en ny zonkod som gäller parkeringar i 
Hembygdsparken. Avgiften inom zonen är 7 kr/timme och ska erläggas alla dagar 
mellan kl 9-18 från datum som kommunfullmäktige beslutar.

Reservation
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet. Vår uppfattning är att det inte ska 
vara kostnadsbelagd parkering vid hembygdsparken. Vi yrkade därför avslag.
För den socialdemokratiska gruppen: Lars Nyander (S)

Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande om att avslå 
liggande förslag till beslut. Sverigedemokraterna menar att parkeringen i 
Hembygdsparken skall vara fortsatt avgiftsfri.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 68 Dnr. SBN 2020/261, 

Parkeringsavgift Hembygdsparken

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att införa 
parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen. Enligt uppdraget ska nettointäkterna, efter att kostnaderna 
för hanteringen är betalda, tillföras Hembygdsparken som ett bidrag.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 16 mars 2021
• Kalkyl gällande grusning, alternativ 1. 
• Kalkyl gällande grusning och stensättning, alternativ 2. 
• Kalkyl gällande asfaltering, alternativ 3. 
• Beslut KF 2020-11-23 om budget 2021 och plan 2022-2023

Föredragande tjänsteperson
Rebecca Jolstrand, trafikingenjör

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Magnus Jonsson (S) och Alexander Johnsson (SD) yrkar avslag på förslaget från 
tjänsteutlåtandet.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen om bifall och avslag mot varandra och finner en 
majoritet för bifall. Votering begärs och verkställs. De som röstar för bifall röstar 
JA och de som röstar för avslag röstar NEJ. Resultatet blev 7 JA-röster och 6 NEJ-
röster. De som röstade JA var: Hans-Åke Jönsson (C), Staffan Laurell (M), Per 
Skantz (M), Anders Källström (M), Anita Rosén (L), Nicklas Oddson (KD) och 
Tomas Fjellner (M). Röstade NEJ gjorde: Magnus Jonsson (S), Alexander Johnsson 
(SD), BrittMarie Hansson (S), Bo Salomonsson (SD), Anton Nyroos (S) och Benny 
Persson (V).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige 
inför parkeringsavgifter i Hembygdsparken,

att iordningsställa grusparkeringsytan längst in från  Danielslundsgatan enligt 
alternativ 1,

att godkänna utplacering av befintliga parkeringsautomater enligt förslag, 

att ge Huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att köpa in två nya 
parkeringsautomater när upphandlingen är klar och placera ut enligt förslag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen

att godkänna återrapporteringen, samt 

att föreslå kommunfullmäktige att komplettera Taxa för parkering med en ny 
zonkod som gäller parkeringar i Hembygdsparken. Avgiften inom zonen är 
7 kr/timme och ska erläggas alla dagar mellan kl 9-18 från datum som 
kommunfullmäktige beslutar.

Reservation
Sverigedemokraterna yrkade avslag i ärendet mot att införa parkeringsavgift i 
Hembygdsparken. Som ett av Ängelholms mest besökta turistmål anser 
Sverigedemokraterna att Hembygdsparken ska vara fredad mot en parkeringsavgift. 
Besökare av alla åldrar och ekonomier ska kunna samlas under samma 
förutsättningar. Vi ser också en negativ konsekvens för närliggande bostadsområde 
runt parken där fordon nu kommer att söka sig då där är avgiftsfritt. 

/Alexander Johnsson, Bo Salomonsson, Anders Ingvarsson och Johan Wifralius

Vi socialdemokrater har inte fått någon ekonomiskt underlag i detta ärende och 
därför yrkar vi avslag .

/Magnus Jonsson, BrittMarie Hansson och Anton Nyroos



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• HU Samhälle/Stadsmiljö



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § Paragrafnr. Dnr. KS 2020/583, Annat dnr

Svar på uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att 
införa parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens 
parkering i dialog med Hembygdsföreningen

Ärendebeskrivning
Hit hämtas sammanfattningen från tjänsteutlåtandet 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 16 mars 2021
• Kalkyl gällande grusning, alternativ 1. 
• Kalkyl gällande grusning och stensättning, alternativ 2. 
• Kalkyl gällande asfaltering, alternativ 3. 
• Beslut KF 2020-11-23 om budget 2021 och plan 2022-2023

Föredragande tjänsteperson

Deltar inte i beslutet

Yrkande

Proposition och omröstning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta

att iordningsställa grusparkeringsytan längst in från  Danielslundsgatan enligt 
alternativ 1,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att godkänna utplacering av befintliga parkeringsautomater enligt förslag, 

att ge Huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att köpa in två nya 
parkeringsautomater när upphandlingen är klar och placera ut enligt förslag, 
samt 

att finansiering sker inom Stadsmiljös befintliga budget.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen

att godkänna återrapporteringen, samt 

att föreslå kommunfullmäktige att komplettera Taxa för parkering med en ny 
zonkod som gäller parkeringar i Hembygdsparken. Avgiften inom zonen är 
7 kr/timme och ska erläggas alla dagar mellan kl 9-18 från datum som 
kommunfullmäktige beslutar.

Reservation

Protokollsanteckning

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• HU Samhälle/Stadsmiljö
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Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/583
Ytterligare dnr: SBN 2020/261
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-04-28

Svar på uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att 
införa parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens par-
kering i dialog med Hembygdsföreningen

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att införa 
parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med Hembygdsföre-
ningen. Enligt uppdraget ska nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen 
är betalda, tillföras Hembygdsparken som ett bidrag.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterad den 28 april 2021
• Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-27 (ej färdigt till KS-utskicket)
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 16 mars 2021
• Kalkyl gällande grusning, alternativ 1. 
• Kalkyl gällande grusning och stensättning, alternativ 2. 
• Kalkyl gällande asfaltering, alternativ 3. 
• Beslut KF 2020-11-23 om budget 2021 och plan 2022-2023

Utredning
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 
27 april 2021.  Nämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna återrapporten av 
uppdraget samt föreslår att Kommunfullmäktige tar ställning till parkeringsavgif-
ten.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna återrapporten på uppdraget.

Kommunstyrelsen föreslår också Kommunfullmäktige besluta

att komplettera taxa för parkering med en ny zonkod som gäller parkeringar i 
Hembygdsparken. Avgiften inom zonen är 7 kr/timme och ska erläggas alla dagar 
mellan kl 9-18 från datum som kommunfullmäktige beslutar.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• HU Samhälle
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Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/583
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-04-28

Avgift och zonkod för parkeringar i Hembygdsparken

Ärendebeskrivning
Skriv din sammanfattning av ärendet här

Beslutsunderlag 
• Här anger du dina beslutsunderlag i kronologisk ordning, nyaste dokument 

överst

Utredning
Tänk på t.ex. tidigare beslut eller utredningar/ kommunala eller statliga planer eller 
program/ ekonomiska konsekvenser/samråda med någon internt eller ex-
tern?/motivera även ditt förslag. 

Beakta följande perspektiv i din utredning. hållbar utveckling, barnkonventionen, 
folkhälsa, mångfald och landsbygdssäkring.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen/nämnden/utskottet föreslår besluta/be-
slutar

att \”Skriv här\”

[Förnamn Efternamn]
[Titel på chef]

[Förnamn Efternamn]
[Titel på chef]
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Beslutet expedieras till:
• Handläggare anger här vem beslutet ska expedieras till med tydliga kontaktupp-

gifter.
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Trafikingenjör
Rebecca Jolstrand
0431- 870 00
Info@engelholm.se

Till: Samhällsbyggnadsnämnden
Diarienummer: SBN 2020/261
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-03-16

Återrapportering av uppdrag att införa parkeringsav-
gifter vid Hembygdsparken

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att införa 
parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med Hembygdsföre-
ningen. Enligt uppdraget ska nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen 
är betalda, tillföras Hembygdsparken som ett bidrag.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 16 mars 2021
• Kalkyl gällande grusning, alternativ 1. 
• Kalkyl gällande grusning och stensättning, alternativ 2. 
• Kalkyl gällande asfaltering, alternativ 3. 
• Beslut KF 2020-11-23 om budget 2021 och plan 2022-2023

Utredning
Parkeringsyta
Idag är parkering längs med delar av Danielslundsgatan tillåten. På del av västra si-
dan i ungefärlig höjd med Hembygdsparken finns det parkeringsplatser som är 
snedställda längs med vägen och på den östra sidan har vi sedan sommaren 2020 
skyltar upp att parkering är tillåten.  

Huvudparkeringen vid Hembyggdsparken är indelad i tre delar. Del ett ligger vid 
infarten från Danielslundsgatan. Parkeringen är utformad så att parkering sker vid 
sidan om inkörsvägen (se bild 1).  Parkeringsytan består utav grus och flertalet träd 
finns på ytan där parkering sker. Del två är lokaliserad efter inkörsvägen och är en 
parkeringsyta framför den större ingången till Hembygdsparken. Parkeringsytan är 
asfalterad med målade parkeringsrutor som visar parkören var parkering ska ske. 
Den tredje och sista delen är en grusyta som är placerad längst in sett från Daniel-



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(9)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

slundsgatan. Parkeringsytan är utformad med parkeringsstaket som är utplacerade 
för att strukturera upp och underlätta för parkör vid parkering.

Bild 1: Parkering längs med infartsvägen. 

I samband med införande av parkeringsavgift på Hembyggsparken har vi tittat på 
olika alternativ för hur den tredje delen kan utformas för att underlätta för parkö-
ren och skapa så många parkeringsplatser som möjligt. Nedan följer tre alternativ 
och kostnader som alternativen medför.

ALTERNATIV 1: GRUSNING

Alternativ ett är att jämna ut den befintliga ytan och grusa upp på nytt. Utform-
ningen idag består utav linjemarkeringar målade på parkeringsstaket, som underlät-
tar för parkören genom att visa var parkering ska ske samt för att effektivisera an-
vändandet av parkeringsytan. Linjemarkeringarna är idag bristfälliga, då de försvun-
nit på flera ställen, och behöver fyllas i. Alternativet med grusning är ,till skillnad 
mot de två kommande alternativen, ett mer kostnadsmässigt förmånligare alterna-
tiv och som innebär en mindre åtgärd på platsen då den idag redan är en grusad 
och att staken redan finns på platsen. Alternativ 1 innebär att åtgärd kan genomfö-
ras snabbare då det är ett enklare iordningsställande. Alternativet kommer kunna 
genomföras inom önskad tidsram. Huvuduppdrag Samhälle anser att detta alterna-
tiv är mer i enlighet med miljön och passar bäst in i området. Nackdelar är att un-
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derhåll genom grusning samt komplettering av linjemarkering på parkeringstaket 
måste göras regelbundet, vilket är förknippat med en mindre driftkostnad. 

Kostnad: Enligt kalkyl landar iordningställande av alternativ ett på ca 80 tkr (se bi-
laga Kalkyl gällande grusning, alternativ 1).  Denna kostnad kan tas inom befintlig bud-
get. Kostnaden är en ungefärlig uppskattning. I kostnaden ingår enbart iordning-
ställande av ytan. Skyltning, dragning av el, parkeringsautomater, programmering 
av parkeringsautomater ingår inte. Se separata rubriker för övriga kostnader.

ALTERNATIV 2: GRUSNING OCH STENSÄTTNING

Likt alternativ ett innebär alternativ två att ytan grusas upp, dock med en nergräv-
ning av gatstenar som bildar parkeringsrutor. Förslaget medför en tydlighet för par-
kören på var parkering ska ske, likt med målade parkeringsrutor. Erfarenheten visar 
att nedgrävd gatsten släpper från marken när fordon kör och parkerar, svänger in 
och ut från parkeringsplats samt kör över och slirar över gatstenen. Detta resulterar 
i lösa gatstenar på parkeringen som behöver återställas, vilket är förknippat med 
kostnader. Huvuduppdrag Samhälle anser att detta alternativ inte är hållbart. 

Kostnad: Enligt kalkyl landar iordningställande av ytan med grusning och stensätt-
ning på ca 160 tkr (se bilaga Kalkyl gällande grusning och stensättning, alternativ 2). Till 
detta förslag behövs ekonomiskt tillskott på summan ovan då det inte ryms inom 
befintlig budget. Kostnaden är en ungefärlig uppskattning. I kostnaden ingår en-
bart iordningställande av ytan. Skyltning, dragning av el, parkeringsautomater, pro-
grammering av parkeringsautomater ingår inte. Se separata rubriker för övriga kost-
nader. 

ALTERNATIV 3: ASFALTERING

Det tredje och sista alternativet är asfaltering och innefattar att den nuvarande 
grusytan asfalteras samt att parkeringsrutor målas. Målning av parkeringsrutor bi-
drar till att det blir mycket tydligt för var parkören ska parkera samt att det bidrar 
till en effektiv användning av ytan. Asfaltering är bestående i många år och ytan 
kommer inte att kräva något större underhåll förutom komplettering av målning av 
parkeringsrutor som kommer att nötas bort med tid.  

Asfaltering är ett alternativ som är dyrare än de två tidigare alternativen samt att det 
kräver större insatser på plats. Asfaltering innebär en längre tid för iordningställan-
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de och ytan kommer inte att vara brukbar under tiden iordningställande. Iordning-
ställandet vid asfaltering kommer inte vara möjligt till önskat datum, 1:e juni 2021. 

Både runt och i grusytan finns det många stora träd. Vattenupptag och gasutbyte 
försämras för dessa träd vid en asfaltering.  Idag kan vattnet tränga genom grusy-
tan, vilket bidrar till en naturlig filtrering och rening. Ytan är stor, vilket medför att 
en asfaltering av den ger en påtaglig negativ förändrad livsmiljö för träden. Mäng-
den träd är signifikant för denna del av staden och ingår i ett viktigt nätverk. Nät-
verket av träta träd utgör en viktig del av förutsättningen för båda platsen karaktär 
men även för djurlivet. 

Kostnad: Enligt kalkyl landar iordningställande av ytan asfaltering och målning av 
parkeringsrutor på ca 820 tkr (se bilaga Kalkyl gällande asfaltering, alternativ 3). Till detta 
förslag behövs ekonomiskt tillskott på summan ovan då det inte ryms inom befint-
lig budget. Kostnaden är ungefärlig uppskattning. I kostnaden ingår enbart iord-
ningställande av ytan. Skyltning, dragning av el, parkeringsautomater, programme-
ring av parkeringsautomater ingår inte. Se separata rubriker för övriga kostnader.

Parkeringsautomater
I samband med den nya parkeringsregleringen som sker i april 2021, kommer anta-
let parkeringsautomater att minskas. En upphandling pågår gällande inköp av par-
keringsautomater. Upphandling och inköp kommer inte kunna genomföras till 1:e 
juni 2021. Två av de automater som kommer att tas bort från centrum kan tillfälligt 
flyttas till Hembygdsparkens parkering. I samband med flytten behöver automater-
na programmeras om till en kostnad av 3500 kronor per automat. Befintliga auto-
materna medför en hel del driftproblem idag samt att de inte har alla de funktioner 
som numera krävs. När upphandlingen av parkeringsautomater är avslutad är för-
slaget att köpa in två nya parkeringsautomater till parkeringarna som ersätter de två 
som placeras ut tillfälligt. Kostnad för nya maskiner är 80 tkr/st. 

Parkeringsautomaterna behöver tillgång till el. Vid parkeringen vid Danielslundsga-
tan (se bild 3), är det möjligt att ta el från en befintlig belysningsstolpe över gatan, 
dock är detta inte ett alternativ för placeringen vid huvudingången (se bild 4), med 
hänvisning till att dessa belysningsstolpar enbart har ström viss tid på dygnet. Un-
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der sommaren är tex. inte elen i gång. Det finns inte något elskåp på ytan som hade 
kunnat nyttjas för detta ändamål. Ett alternativ som undersöks är möjligheten att 
från befintlig toalett i Hembygdsparken, i nära anslutning till parkeringen, dra el till 
föreslagen placering på ytan. El- dragning till denna parkeringsautomat, förslag 2, 
skulle innebära en stadig elförsörjning. Kostnad för nedgrävning och dragning av el 
till båda parkeringsautomaterna tillkommer samt för inkoppling av parkeringsauto-
materna. Ingen uppskattning har ännu inkommit till oss då möjligheten fortfarande 
undersöks. 

Placering av parkeringsautomaterna bör placeras där beläggningen är hög och i när-
het till  större antal parkeringsplatser, utan att de hamnar för nära varandra. Med 
detta föreslås nedanstående placeringar (se röda markeringar). 

Bild 2: Förslag till placering av parkeringsautomater. 
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Bild 3: Förslag 1 till placering. Vid ingången vid Danielslundsgatan.  

Bild 4: Förslag 2 till placering. Mellan nuvarande grusparkering och asfalterad parkering. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 
(9)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Taxa & tidsreglering
Kommunfullmäktige har tagit beslut om gällande taxa och tidsreglering för Ängel-
holms kommun med införandes succesivt under våren, dock senast siste april 2021. 
I beslutet kommer större parkeringsplatser och större delen av gatuparkeringen, 
även kallad zon 2, tillåta parkering i högst 24 timmar i följd. Mellan kl. 9-18 på 
helgfria vardagar ska avgift erläggas. 

Förslagsvis anser Huvuduppdrag Samhälle att avgift erläggs kl 9-18 alla dagar i vec-
kan, ink. helger på Hembygdsparkens parkering. Detta med hänvisning till att be-
sök till Hembygdsparken sker i stor uträckningen under alla dagar i veckan.  Detta 
förslag gäller även för parkeringarna längs med Danielslundsgatan.  

Inom kommande zon 2 kommer avgiften att bli 7 kr/tim. Här föreslås det att även 
denna taxa ska gälla för parkeringen vid Hembygdsparken samt för parkeringarna 
längs Danielslundsgatan.  

Förslagsvis finns ingen första avgiftsfri timme i området.

Parkeringen behöver bli tilldelad en ny zonkod så att det är tydligt vilka nettointäk-
ter, efter att kostnad för hantering är betalda, som kan tilldelas Hembygdsförening-
en som ett bidrag, om det blir aktuellt. 

Hembygdsföreningen genom ordförande är kontaktade gällande avgift och taxa. 
Initialt finns inga invändningar, dock kommer frågan tas upp på deras nästa styrel-
semöte den 6:e april. 

Skyltning
Om kommunstyrelsen beslutar att avgiften ska tillfalla Hembygdsparken kommer 
det på båda parkeringarna framgå att parkeringsavgiften tillfaller Hembygdsföre-
ningen. Detta kommer även framgå vid båda parkeringsautomaterna. Skyltning 
med information om var parkeringsautomaterna är lokaliserade kommer att place-
ras ovan automaterna för att de ska vara enkla för besökare att lokalisera. Befintlig 
skyltning kommer att kompletteras med information om gällande tidsreglering på 
platsen, skyltning om avgift samt hur betalning av parkering kan ske utöver genom 
parkeringsautomat.  Skyltning är ännu inte beställd därav ingen kostnadsuppskatt-
ning.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 8 
(9)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Bedömning
Huvuduppdrags Samhälle förordar att parkeringsytan grusas enligt alternativ 1. Al-
ternativet innebär minst åtgärder på ytan, är mest ekonomiskt fördelaktigt både vid 
anläggning och skötsel och genomförbart inom önskad tidsram. Alternativet inne-
bär en snabbare och enklare iordningställande. Alternativet passar dessutom bättre 
in i miljön och området. 

Huvuduppdrag Samhälle föreslår vidare att taxan för avgift på området fastställs till 
7 kr per timme alla dagar kl 9-18.

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden be-
sluta

att iordningsställa grusparkeringsytan längst in från  Danielslundsgatan enligt 
alternativ 1,

att godkänna utplacering av befintliga parkeringsautomater enligt förslag, 

att ge Huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att köpa in två nya parkeringsauto-
mater när upphandlingen är klar och placera ut enligt förslag, samt 

att finansiering sker inom Stadsmiljös befintliga budget.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen

att godkänna återrapporteringen, samt 

att föreslå kommunfullmäktige att komplettera Taxa för parkering med en ny 
zonkod som gäller parkeringar i Hembygdsparken. Avgiften inom zonen är 
7 kr/timme och ska erläggas alla dagar mellan kl 9-18 från datum som 
kommunfullmäktige beslutar.
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Pernilla Fahlstedt
Chef Samhälle

Maria Birgander
Verksamhetschef Kultur och Stad

Beslutet expedieras till:
• Kommunstyrelsen
• HU Samhälle/Stadsmiljö



Uppdrag till nämnderna

Kommunstyrelsen
*Uppdrag till Kommunstyrelsen att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per chef och skillnader mellan olika 
verksamheter. Återrapporteras senast 2021-08-31.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att ur ett kommunövergripande perspektiv utreda "chef i beredskap" för hela kommunen. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur nya arbetssätt och digitalisering kan leda till ökad effektivitet som underlag 
för fördelning av budgeterad regleringpost. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att katalogisera kommunens möbellager och 
uppmana till återbruk inom koncernen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Nämnden för omsorg och stöd
*Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram ett koncept för språkutbildning till omsorgspersonalen och starta upp det inom 
ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Samhällsbyggnadsnämnden
*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till samordning av arbetet mot klotter med övriga fastighetsägare i 
kommunen. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen av idrottshallarna beträffande tider och schema. Återrapporteras
senast 2021-04-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen. Nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen är betalda, ska tillföras Hembygdsparken som ett bidrag. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
*Uppdrag till nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering inom Kulturskolan. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

WALN
Maskinskriven text
Beslut KF 2020-11-23om budget 2021 och plan 2022-2023

WALN
Maskinskriven text

WALN
Maskinskriven text

WALN
Maskinskriven text



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 228 Dnr. KS 2021/201, NKIF 2021/43

Motion från Susanne Jönsson (S) om skate- och 
kickboardpark i Munka Ljungby

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har i april 2021 lämnat in en motion där det föreslås att en 
skate- och kickboardspark anläggs i Munka-Ljungby. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli den 2 november 2021
2. Beslut från nämnden för kultur, idrott och fritid den 20 september 2021
3. Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle den 6 september 2021
4. Motion från Susanne Jönsson (S) om en skate- och kickboardspark, den 23 april 

2021

Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Christina Hanstål (M) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag, att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 

Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer Lars Nyanders (S) yrkande mot Christina 
Hanståls (M) och Patrik Ohlssons (SD) yrkande. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen bifaller Christina Hanståls (M) och Patrik Ohlssons (SD) 
yrkande. Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för att föreslå
kommunfullmäktige anse motionen besvarad och Nej-röst för att föreslå
kommunfullmäktige bifalla motionen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Voteringen utfaller enligt följande: 

Ledamöter Ja Nej
Robin Holmberg (M) x
Liss Böcker (C) x
Lars Nyander (S) x
Patrik Ohlsson (SD) x
Eric Sahlvall (L) x
Linda Persson (KD) x
Åsa Larsson (S) x
Karl-Otto Rosenqvist (MP) x
Rose-Marie Broman (SD) x
Göran Larsson (M) x
Fanny Krumlinde Handreck (S) x
Maija Rampe (M) x
Christina Hanstål (M) x
Resultat 10 3

Kommunstyrelsen bifaller därmed arbetsutskottets förslag, att föreslå 
kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

Reservation
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet. 
Vi socialdemokrater kan se vinsterna
med att skapa mötesplatser för våra barn- och unga. Vi väljer att kalla det för
investeringar, investeringar i möjligheter för en aktiv fritid.
Ett gott exempel är den skatepark som etablerats på papegojan i Ängelholm, där
möjligheterna till olika typer av aktiviteter vuxit fram. Ett helt område där
Ängelholmare i olika åldrar kan mötas, röra på sig och utöva olika sorters sporter.
Vi vill göra samma sak i Munka Ljungby, skapa ett område för aktiviteter.
För den socialdemokratiska gruppen: Lars Nyander (S).
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Protokollsanteckning
Ordförande godkänner begäran från Patrik Ohlsson (SD) om att få lämna en
Protokollsanteckning.
Sverigedemokraterna vill gärna ta ett större grepp om mötesplatserna i Ängelholms
kommun inkl Munka-Ljungby, för att komma fram till rätt prioriteringar givet
medborgarnas önskemål. Vi är därför inte beredda att bifalla motionens förslag i ett
enskilt ärende, men vi ser gärna att frågan om en skate- och kickboardpark i
Munka-Ljungby tas med i fortsatta diskussioner om hur vi bäst utvecklar
mötesplatserna i Ängelholms kommun.

Beslutet ska expedieras till
Motionären
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 216 Dnr. KS 2021/201, NKIF 2021/43

Motion från Susanne Jönsson (S) om skate- och 
kickboardpark i Munka Ljungby

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har i april 2021 lämnat in en motion där det föreslås att en 
skate- och kickboardspark anläggs i Munka-Ljungby. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli den 2 november 2021
2. Beslut från nämnden för kultur, idrott och fritid den 20 september 2021
3. Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle den 6 september 2021
4. Motion från Susanne Jönsson (S) om en skate- och kickboardspark, den 23 april 

2021

Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD, Liss Böcker (C ) och Robin Holmberg 
(M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer yrkandena mot varandra och finner att 
arbetsutskottet bifaller Patrik Ohlssons (SD) med fleras yrkande. Votering begärs. 

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för att föreslå 
kommunfullmäktige anse motionen besvarad och Nej-röst för att föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen. 
Voteringen utfaller enligt följande:
Ja-röst: Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C ), Linda Persson (KD) och Patrik 
Ohlsson (SD).
Nej-röst: Lars Nyander (S).
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed bifallit Patrik Ohlssons (SD) med 
fleras yrkande, att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

Reservation
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet. Vi socialdemokrater kan se vinsterna 
med att skapa mötesplatser för våra barn- och unga. Vi väljer att kalla det för 
investeringar, investeringar i möjligheter för en aktiv fritid.

Ett gott exempel är den skatepark som etablerats på papegojan i Ängelholm, där 
möjligheterna till olika typer av aktiviteter vuxit fram. Ett helt område där 
Ängelholmare i olika åldrar kan mötas, röra på sig och utöva olika sorters sporter.

Vi vill göra samma sak i Munka Ljungby, skapa ett område för aktiviteter. 

För den socialdemokratiska gruppen: Lars Nyander (S).

Protokollsanteckning
Ordförande godkänner begäran från Patrik Ohlsson (SD) om att få lämna en
protokollsanteckning:

Sverigedemokraterna vill gärna ta ett större grepp om mötesplatserna i Ängelholms 
kommun inkl Munka-Ljungby, för att komma fram till rätt prioriteringar givet 
medborgarnas önskemål. Vi är därför inte beredda att bifalla motionens förslag i ett 
enskilt ärende, men vi ser gärna att frågan om en skate- och kickboardpark i 
Munka-Ljungby tas med i fortsatta diskussioner om hur vi bäst utvecklar 
mötesplatserna i Ängelholms kommun.

Beslutet ska expedieras till
Motionären
Kommunstyrelsen
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Kanslichef
Malin Lundberg
0431-46 80 96
Malin.lundberg2@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Datum: 2021-11-02 
Diarienummer: KS 2021/201
Ytterligare dnr: NKIF 2021/43
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande

Svar på motion från Socialdemokraterna om en skate- 
och kickboardspark

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har i april 2021 lämnat in en motion där det föreslås att en 
skate- och kickboardspark anläggs i Munka-Ljungby. 

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli den 2 november 2021
2. Beslut från nämnden för kultur, idrott och fritid den 20 september 2021
3. Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle den 6 september 2021
4. Motion från Susanne Jönsson (S) om en skate- och kickboardspark, den 23 april 

2021

Utredning
Nämnden för kultur idrott och fritid behandlade motionen vid sitt sammanträde 
den 20 september 2021 och beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad. I utredningen inför beslutet framkommer bland annat att det 
saknas finansiering för anläggande av skate- och kickboardpark i Munka-Ljungby, 
och att en sådan park inte finns med i plan för de kommande tre åren. 

Då det inte finns finansiering eller planering för en skate- och kickboardpark i 
Munka-Ljungby, och då det enligt utredningen från huvuduppdrag Samhälle finns 
flertalet andra fasta och mobila parker inom kommunen, föreslås att motionen av-
slås. 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att avslå motionen. 

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Motionären
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 68 Dnr. NKIF 2021/43, KS 2021/201

Svar på remiss av motion från Susanne Jönsson (S) om 
en skate- och kickboardpark i Munka Ljungby

Ärendebeskrivning
Det har kommit in en motion från Susann Jönsson (S) gällande anläggande av en 
skate- och kickboardpark i Munka Ljungby.  Det framgår i motionen att en sådan 
mötesplats som kan samla barn, unga och äldre skulle innebära närhet till 
upplevelser för invånare i hela kommunen. Anläggningen skulle bidra till mer 
rörelse och motion och hjälpa till att bryta ungdomars sociala isolation.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från Kultur och stad daterat den 6 september 2021
• Remiss från kommunstyrelsen den 1 juni 2021
• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 26 april 2021, § 95
• Motion från Susann Jönsson (S) inkommen den 23 april 2021

Yrkande
Susanne Jönsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Johnny Hagman (M), Eric Sahlvall (L), Susanne Resmark (M), Tina Chervén (KD) 
och Mats Sahlin (SD) yrkar bifall till förslag till beslut, d.v.s. att motionen ska anses 
besvarad. 

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de båda framlagda yrkandena och finner att 
nämnden bifaller att motionen ska vara besvarad. 

Omröstning begärs och genomförs. JA-röst för att motionen ska anses besvarad. 
NEJ-röst för bifall till motionen. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster mot 3 
NEJ-röster enligt omröstningslista nedan. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

LEDAMÖTER ERSÄTTARE                                   JA NEJ AVSTÅR

Christina Hanstål (M) Eric Sahlvall (L) 1
 
Susanne Jönsson (S) 1
 
Göran Claesson (SD) 1
 
Johnny Hagman (M) 1

Susanne Resmark (M) 1

Kitty Olofsson (S) 1
 
Ulf Mattsson (C) 1
 
Mats Sahlin (SD) 1
 
Tina Chervén (KD) 1
 
Tommy Jönsson (S) Daniel Coloka (S)

1

Charlotte Engblom-Carlsson, 
ordf. (L)

Christina Hanstål (M)
1

Summa: 8 3

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

Reservation
Susanne Jönsson (S), Kitty Olofsson (S) och Daniel Coloka (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Kultur och stad
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Enhetschef
Peter Björkqvist
468952
peter.bjorkqvist@engelholm.se

Till: Nämnden för kultur, idrott och fritid
Diarienummer: NKIF 2021/43
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-09-06

Svar på remissvar av motion från Susann Jönsson (S) 
om en skate- och kickboardpark i Munka Ljungby

Ärendebeskrivning
Det har kommit in en motion från Susann Jönsson (S) gällande anläggande av en 
skate- och kickboardpark i Munka Ljungby.  Det framgår i motionen att en sådan 
mötesplats som kan samla barn, unga och äldre skulle innebära närhet till upplevel-
ser för invånare i hela kommunen. Anläggningen skulle bidra till mer rörelse och 
motion och hjälpa till att bryta ungdomars sociala isolation.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från Kultur och stad daterat den 6 september 2021
• Remiss från kommunstyrelsen den 1 juni 2021
• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 26 april 2021, § 95
• Motion från Susann Jönsson (S) inkommen den 23 april 2021

Utredning
Ängelholms kommun är mottagare för liknande skrivelser om anläggande av skate- 
och kickboardparker i Ängelholms tätorter. Kommunen eftersträvar trygga mötes-
platser för olika målgrupper och har som långsiktig ambition att utveckla både nya 
och befintliga mötesplatser i de olika tätorterna. 

Mötesplatser i olika former är viktiga, framförallt de som attraherar barn- och 
unga. Föreningslivet i Ängelholm är stort, omfattande och utgör ett stort smörgås-
bord för boende i Ängelholm. De anläggningar där föreningar är verksamma utgör 
också mötesplatser för barn, unga och deras föräldrar och andra vuxna i form av 
ideellt arbetande föräldrar i roller som ledare och tränare. För att skapa en inbju-
dande och stimulerande miljö för föreningslivet krävs kontinuerlig upprustning, 
underhåll och nyinvesteringar. Dessa kostnader måste vägas mot utvecklandet av 
nya mötesplatser för skate- och kickboard.

I Ängelholms kommun finns det en anlagd skatepark vid Papegojan med olika akti-
vitetsytor för barn och vuxna. Området runt skateparken vid Papegojan har under 
tid utvecklats med anläggandet av bl.a. pargungor, kojor för mindre barn, hinderba-
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na, boulebana, målade spelytor på asfalten, belysning och multiarena. Det är en 
uppskattad plats som attraherar en stor mängd barn och unga samt föräldrar. 

Mobila s.k. pumptracks finns idag placerade i Skälderviken, Hjärnarp och 
Strövelstorp. En pumptrack är en rundbana där framförallt kickboardåkare tar sig 
framåt med hjälp av en pumpande rörelse och med hjälp av banans vågformade 
konstruktion. Erfarenheter som enheten för stadsmiljö har gjort vid förflyttning av 
dessa banor är tyvärr att de tar stor skada. En möjlighet skulle kunna vara att 
placera ut fler mobila pumptracks då det visar sig att nyttjandefrekvensen är hög. 

I anslutning till idrottsplatsen i Hjärnarp finns det utplacerade mobila skatehinder 
på en asfalterad yta. Nyttjandegraden på dessa är enligt ordförande i Hjärnarps IF 
att det alltid finns ett större eller mindre antal barn närvarande när inte vädret sät-
ter stopp.

Viktigt att påpeka är att definiera vad som menas med en skate- och kickboard-
park. Kostnaden för anläggande av skateboardparken vid Papegojan innebär en in-
vestering på ca 5 miljoner kr. Ska man bygga upp lekplats, utegym och andra ytor 
för att skapa en generationsöverskridande mötesplats behöver ytterligare investe-
ringar göras. Tanken med en generations- och könsöverskridande mötesplats är 
god, vuxennärvaron ökar och därmed också förutsättningarna för en trivsam och 
trygg mötesplats. Anläggs enbart en betongpark för skateboard och kickbike vet 
man idag att det kommer att attrahera en stor majoritet pojkar i olika åldrar.

För att tillgodose barnkonventionens intentioner arbetar Ängelholms kommun 
kontinuerligt med att balansera investeringar av skattemedel till nya mötesplatser 
för barn och unga samtidigt som redan befintliga behöver upprustas och underhål-
las för att upplevas som inbjudande, trygga och stimulerande.

Anläggandet av en skate- och kickboardpark är förknippat med tillgängliga skatte-
medel för investeringar. I den treårsbudget som är under framtagande för NKIF 
och SBN för åren 2022, 2023 och 2024 är det inte i Samhällsbyggnadsnämnden 
och i nämnden för Kultur, idrott och friluftsliv planerat för anläggande av skate- 
och kickboardpark i Munka Ljungby.

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen att föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Maria Birgander
Chef kultur och stad

Peter Björkqvist
Enhetschef bad, idrott och friluftsliv

Beslutet expedieras till:
• Kommunstyrelsen
• Enhetschef bad, idrott och friluftsliv
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Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2021-04-23 

Motion om en skate- och kickboardspark 

Medborgarnas tillgång till upplevelser i vår kommun måste se till kommunen som helhet. En 
växande kommun innebär att våra kransorter expanderar och där finns det ett underskott av 
upplevelser och aktiviteter. Genom att förlägga fler mötesplatser som kan samla barn, unga och äldre 
bygger vi en kommun för framtiden där utbudet i kransorterna innebär kortare resor och närhet till 
upplevelser för hela kommunen. 

Det finns bara fördelar med en skate- och kickboardspark i Munka Ljungby. Vi bedömer att det 
finns ett tillräckligt stort underlag av medborgare i området med omnejd som skulle gynnas och 
deltaga. Det skulle bidra till mer rörelse och motion och det skulle hjälpa att bryta ungdomars sociala 
isolation. 

Det är med glädje som jag läste Ängelholmsförslaget och kan bara instämma i förslagsställarens 
önskan och motivering till en skate- och kickboardspark Ett avslag på Ängelholmsförslaget i 
nämnden ser vi som ogrundat och hämmande för våra kransorter. 

För att klara framtidens utmaningar och främja en god hälsa bland ungdomar måste vi se till hela 
kommunen. 

Socialdemokraterna i Ängelholm yrkar 

Att en Skate- och kickboardspark anläggs i Munka-ljungby 

Suoe&u_ 
Susanne J öns so 

Socialdemokraterna i Ängelholm 

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 

angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 229 Dnr. KS 2020/396,

Motion från Patrik Ohlsson m fl (SD) om uppdatering 
av riktlinjer för flaggning

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD), Anders Ingvarsson (SD) och Alexander 
Johnssson (SD) har den 25 augusti 2020 inkommit med en motion om att 
dokumentet för riktlinjer för flaggning på kommunala flaggstänger kompletteras 
med en text som fastslår att flaggning på kommunens flaggstänger endast får ske 
med flaggor som är politiskt och religiöst obundna/neutrala. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, den 21 oktober 2021
• Motion från Patrik Ohlsson (SD) med flera om uppdatering av riktlinjer för 

flaggning, den 6 augusti 2020
• Gällande Riktlinjer för flaggning vid Stadshuset i Ängelholm, den 5 april 2017

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås att bifalla motionen.

Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Lars Nyander 
(S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige avslå 
motionen.

Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg ställer Patrik Ohlssons (SD) yrkande mot Maija 
Rampe (M) med fleras yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till 
arbetsutskottets förslag och Nej-röst för bifall till Patrik Ohlssons (SD) yrkande. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Voteringen utfaller enligt följande: 

Ledamöter Ja Nej
Robin Holmberg (M) x
Liss Böcker (C) x
Lars Nyander (S) x
Patrik Ohlsson (SD) x
Eric Sahlvall (L) x
Linda Persson (KD) x
Åsa Larsson (S) x
Karl-Otto Rosenqvist (MP) x
Rose-Marie Broman (SD) x
Göran Larsson (M) x
Fanny Krumlinde Handreck (S) x
Maija Rampe (M) x
Christina Hanstål (M) x
Resultat 11 2

Kommunstyrelsen bifaller därmed arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation
Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet:
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen, eftersom vi endast vill
se neutrala och opolitiska flaggor på kommunens flaggstänger, främst
kommunflaggan, svenska flaggan och utländska flaggor vid utländska besök som
t.ex vänortsbesök. Motionen är väckt på förekommen anledning, eftersom vi
noterat att flaggning med politisk laddning förekommer med jämna mellanrum på
kommunens flaggstänger.
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Beslutet ska expedieras till
• Motionärerna



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 218 Dnr. KS 2020/396

Motion från Patrik Ohlsson m fl (SD) om uppdatering 
av riktlinjer för flaggning

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD), Anders Ingvarsson (SD) och Alexander 
Johnssson (SD) har den 25 augusti 2020 inkommit med en motion om att 
dokumentet för riktlinjer för flaggning på kommunala flaggstänger kompletteras 
med en text som fastslår att flaggning på kommunens flaggstänger endast får ske 
med flaggor som är politiskt och religiöst obundna/neutrala. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, den 21 oktober 2021
• Motion från Patrik Ohlsson (SD) med flera om uppdatering av riktlinjer för 

flaggning, den 6 augusti 2020
• Gällande Riktlinjer för flaggning vid Stadshuset i Ängelholm, den 5 april 2017

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla motionen.

Lars Nyander (S) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till föreliggande förslag, att 
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg ställer Patrik Ohlssons (SD) yrkande mot Lars 
Nyanders (S) och Liss Böckers (C) yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet 
bifaller Lars Nyanders (S) och Liss Böckers yrkande. Votering begärs. 

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen och Nej-röst för att föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen. Voteringen utfaller enligt följande:
Ja-röst: Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S) och Linda Persson 
(KD).
Nej-röst: Patrik Ohlsson (SD).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed bifallit föreliggande förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation
Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet:
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen, eftersom vi endast vill 
se neutrala och opolitiska flaggor på kommunens flaggstänger, främst 
kommunflaggan, svenska flaggan och utländska flaggor vid utländska besök som 
t.ex vänortsbesök. Motionen är väckt på förekommen anledning, eftersom vi 
noterat att flaggning med politisk laddning förekommer med jämna mellanrum på 
kommunens flaggstänger.

Beslutet ska expedieras till
• Motionärerna
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Kanslichef
Malin Lundberg
0431- 468096
malin.Lundberg2@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/396
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-10-21

Tjänsteutlåtande - Svar på motion om uppdatering av 
riktlinjer för flaggning

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD), Anders Ingvarsson (SD) och Alexander 
Johnssson (SD) har den 25 augusti 2020 inkommit med en motion om att doku-
mentet för riktlinjer för flaggning på kommunala flaggstänger kompletteras med en 
text som fastslår att flaggning på kommunens flaggstänger endast får ske med flag-
gor som är politiskt och religiöst obundna/neutrala. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, den 21 oktober 2021
• Motion från Patrik Ohlsson (SD) med flera om uppdatering av riktlinjer för 

flaggning, den 6 augusti 2020
• Gällande Riktlinjer för flaggning vid Stadshuset i Ängelholm, den 5 april 2017

Utredning
Kommunen riktlinjer för flaggning vid Stadshuset i Ängelholm anger bland annat 
att flaggning kan ske vid större evenemang, officiella besök och andra tillfällen, var-
vid kommunsekreteraren beslutar om det ska flaggas och med vilken flagga. 

I motionen från Patrik Ohlsson (SD) med flera framgår att syftet med den före-
slagna uppdateringen av riktlinjerna är att utesluta flaggning med symboler som ge-
nom sina officiella bärare eller på annat sätt innehåller en exkluderande attityd 
gentemot delar av kommunens befolkning. Detta exemplifieras med Pride-flaggan. 
Motionärerna föreslår att kommunens flaggstänger endast ska användas för symbo-
ler utan politisk eller religiös laddning. 

Regnbågsflaggan skapades i San Francisco på 1970-talet som en symbol för HB-
TQ-rörelsen och en ersättning för den, tidigare ofta använda, rosa triangeln. Syftet 
var att den egna rörelsen skapade en symbol som var befriad från minnet av förin-
telsen, där den rosa triangeln användes. Flaggan används idag på en mängd olika 
sätt. Bland annat vid Pride-parader runt om i världen, men även på många andra 
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sätt och av andra aktörer, som en symbol för att uttrycka inkludering och stötta in-
divider och organisationer inom HBTQ-rörelsen.  

Många av de idag allmänt använda flaggorna har någon form av politisk eller reli-
giös historisk koppling. Som ett exempel kan nämnas den skånska flaggan som, en-
ligt en teori, skapades av Lunds stift ca 1100-tal. Korset i de nordiska flaggorna 
symboliserar kristendomen, och har eventuellt sitt ursprung i de korsbanér som an-
vändes av kristna under de medeltida korstågen. 

Huruvida en flagga tolkas som behäftad med politisk eller religiös symbolik beror 
sannolikt mest på betraktarens utgångspunkt och erfarenheter. Att, som motionen 
föreslår, helt utesluta flaggor som för betraktaren kan ha politisk eller religiös ladd-
ning anses därför omöjligt. 

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

att avslå motionen. 

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Eva Sturesson
Verksamhetschef

Beslutet expedieras till:
• Motionärerna
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Motion om uppdatering av riktlinjer för flaggning 

Ängelholms kommun har idag ett riktlinjedokument gällande flaggning, som tillåter flaggning 
på kommunens flaggstänger med i princip vilka flaggor som helst. Under punkten "Annan 
flaggning vid stadshuset", punkt 4-5, står: 

"Vid allmän flaggning och vid större evenemang, officiella besök och andra tillfällen, beslutar 
kommunsekreterare om det ska flaggas och med vilken flagga." 

Under 2019 noterades flaggning vid minst ett tillfälle på flaggstängerna vid Ängelholms 
stadshus med Pride-flaggan. Denna flagga är internationell men representerar åtminstone i 
Sverige en organisation som aktivt utesluter politiska partier med "fel" åsikter, både i 
riksdagen och utanför, från evanemang inklusive partiledardebatter. l organisationens tåg har 
under senare år däremot välkomnats representanter för extrema och våldsbejakande 
organisationer på vänsterkanten, som t. ex AFA och Revolutionär Pride. Prides politiska 
slagsida är uppenbar och organisatörernas varma prat för inkJudering enligt vår uppfattning 
ett hyckleri och falskspel i den värre klassen. 

Behovet av att komplettera flaggpolicyn handlar dock inte enbart om Pride. Nästa gång kan 
det gälla någon annan symbol som genom sina officiella bärare eller på annat sätt innehåller 
en exkluderande attityd gentemot delar av kommunens befolkning. Vi vill överhuvudtaget inte 
se sådana symboler på kommunens flaggstänger. 

Yttrandefriheten är viktig för oss sverigedemokrater. Organisationer av alla de slag ska vara 
välkomna att, inom lagens gränser och i åsikts- och yttrandefrihetens namn, ta Ängelholms 
gator och torg i anspråk för att föra fram sin sak och visa sina flaggor. Kommunens 
flaggstänger menar vi dock endast skall användas för symboler utan politisk eller religiös 
laddning. 

Sverigedemokraterna yrkar därför 

att dokumentet för riktlinjer för flaggning på kommunala flaggstänger kompletteras med en 
text som fastslår att flaggning på kommunens flaggstänger endast får ske med flaggor som 
är politiskt och religiöst obundna/neutrala. 

Anders lngvarsson (SD) Alexander Johnsson (SD) 

J--rr--
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Riktlinjer för flaggning vi Stadshuset i Ängelholm

Ordinarie flaggning vid Stadshuset
Vanligtvis gäller att kommunflaggan och varumärkesflaggan är hissad på samtliga fyra stänger vid 
Stadshuset med varumärkesflaggor i mitten och kommunflaggor ytterst på varje sida.
Dessa flaggor är alltid hissade, dag som natt.

Annan flaggning vid Stadshuset
1.   På allmänna flaggdagar
2.   Europadagen 9 maj
3.   Vid vänortsbesök
4.   Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen
5.   Vid större evenemang, officiella besök och andra tillfällen

Punkt 1
På allmänna flaggdagar ska flaggning ske med svensk flagga på alla fyra flaggstängerna. Denna flaggning 
sköter leverantören helt själv.

Punkt 2
På europadagen den 9 maj ska flaggning ske med två svenska flaggor i mitten och med två EU flaggor 
ytterst på varje sida.
Denna flaggning sköter leverantören helt själv.

Punkt 3
Vid vänortsbesök flaggas med svensk flagga, kommunflagga, EU-flagga och besökslandets flagga. Beställning av 
flaggning görs av kundtjänst till leverantören.

Punkt 4-5
Vid allmän flaggning och vid större evenemang, officiella besök och andra tillfällen, beslutar kommunsekreterare 
om det ska flaggas och med vilken flagga.
Beställning av flaggning görs av kundtjänst till leverantören.

Allmänna regler för flaggning
Regler och rekommendationer för hissning och halning av den svenska flaggan baseras på traditioner och lagtext.
Regler för när en flagga ska hissas och halas följer den allmänna principen att den svenska flaggan endast ska vara 
hissad då det är ljust ute.
• Flaggan hissas kl. 8.00 från 1 mars till 31 oktober
• Flaggan hissas kl. 9.00 från 1 november till 28/29 februari
• Flaggan halas alltid vid solnedgång, dock senast kl. 21.00
Kommunflaggan och varumärkesflaggan ska däremot alltid vara hissade, dag som natt.
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Flaggning vid utlandsbesök
Föreskrifter finns för i vilken ordning olika flaggor ska hänga i de fall det finns flera flaggstänger, beroende på 
flaggans status i relation till andra nationsflaggor och övriga flaggor. Då Stadshuset har fyra flaggstänger, hissas 
den svenska flaggan på den heraldiskt högra sidan av de två mittersta stängerna, varefter de utländska flaggorna 
placeras i bokstavsordning, varannan till höger och varannan till vänster, räknat från hedersplatsen och utåt.
Däremot finns inga entydiga regler för vid vilka händelser det ska flaggas med vilken flagga.

Flaggning vid dödsfall
I samband med att ledamot i kommunfullmäktige eller kommunstyrelse avlidit, eller anställd med arbetsplats 
Stadshuset avlidit, hissas den svenska flaggan på halvstång på Stadshuset, i samband med dödsfallet och/eller i 
samband med begravningen.  Flaggning sker med endast en svensk flagga.
Vid dessa tillfällen ska flaggan först hissas i topp för att därefter omedelbart sänkas till 2/3 av flaggstångens 
längd. Vid halning hissas flaggan först i topp, varefter den sänks helt.

Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag äger flaggning på halv stång företräde.
Beställning av flaggning görs av kundtjänst till leverantören.

Ansvar för flaggor
Följande flaggor förvaras hos leverantören. Fyra stycken svenska flaggor, två stycken EU-flaggor. 
Kommunflaggorna och varumärkesflaggorna som normalt är hissade förvaras hos leverantören under tiden 
flaggning sker med andra flaggor.

När flaggor är trasiga eller utslitna meddelar leverantören detta till receptionen hos kundtjänst som i sin tur 
beställer nya flaggor hos Samhällsutvecklings förråd på Industrigatan.

Allmänna flaggdagar
• 1 januari nyårsdagen
• 28 januari kungens namnsdag
• 12 mars kronprinsessan Viktorias namnsdag
• Påskdagen
• 30 april kungens födelsedag
• 1 maj
• Pingstdagen
• 6 juni Sveriges Nationaldag
• Midsommardagen
• 14 juli kronprinsessan Viktorias födelsedag
• 8 augusti drottningens namnsdag
• Dag för val till riksdag
• 24 oktober FN-dagen
• 6 november Gustav Adolfsdagen
• 10 december Nobeldagen
• 23 december drottningens födelsedag
• 25 december juldagen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 230 Dnr. KS 2021/394

Försäljning av Vejby 242:11 till Vejby 
Fastighetsservice AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Vejby 242:11 är belägen i Vejby industriområde, Vejbystrand.

Vejby Fastighetsservice AB ska förvalta fastigheter i Ängelholms kommun med 
omnejd. Genom att förvärva Vejby 242:11 inom detaljplanerat verksamhetsområde 
i Vejby industriområde kan bolaget utveckla sin verksamhet.

Vejby Fastighetsservice AB har för avsikt att uppföra en byggnad för lager och 
kontor. På sikt finns även planer på att hyra ut outnyttjad lageryta till andra företag.

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Vejby. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Vejby Fastighetsservice AB 
upprättat förslag till köpekontrakt. Vejby Fastighetsservice AB har undertecknat 
avtalet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 28 oktober 2021
 Av Vejby Fastighetsservice AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss

Yrkande
Lars Nyander (S), Maija Rampe (M) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Vejby Fastighetsservice AB avseende 
Vejby 242:11.

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 219 Dnr. KS 2021/394

Försäljning av Vejby 242:11 till Vejby 
Fastighetsservice AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Vejby 242:11 är belägen i Vejby industriområde, Vejbystrand.

Vejby Fastighetsservice AB ska förvalta fastigheter i Ängelholms kommun med 
omnejd. Genom att förvärva Vejby 242:11 inom detaljplanerat verksamhetsområde 
i Vejby industriområde kan bolaget utveckla sin verksamhet.

Vejby Fastighetsservice AB har för avsikt att uppföra en byggnad för lager och 
kontor. På sikt finns även planer på att hyra ut outnyttjad lageryta till andra företag.

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Vejby. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Vejby Fastighetsservice AB 
upprättat förslag till köpekontrakt. Vejby Fastighetsservice AB har undertecknat 
avtalet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 28 oktober 2021
 Av Vejby Fastighetsservice AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Vejby Fastighetsservice AB avseende 
Vejby 242:11.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark- och Exploateringsingenjör
Joakim Ziegler
468988
Joakim.Ziegler@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/394
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-10-28

Försäljning av Vejby 242:11 (Vejby industriområde) 
till Vejby Fastighetsservice AB.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Vejby 242:11 är belägen i Vejby industriområde, Vejbystrand.

Vejby Fastighetsservice AB ska förvalta fastigheter i Ängelholms kommun med 
omnejd. Genom att förvärva Vejby 242:11 inom detaljplanerat verksamhetsområde 
i Vejby industriområde kan bolaget utveckla sin verksamhet.

Vejby Fastighetsservice AB har för avsikt att uppföra en byggnad för lager och 
kontor. På sikt finns även planer på att hyra ut outnyttjad lageryta till andra företag.

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Vejby. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Vejby Fastighetsservice AB 
upprättat förslag till köpekontrakt. Vejby Fastighetsservice AB har undertecknat 
avtalet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 28 oktober 2021
 Av Vejby Fastighetsservice AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Utredning
Bolaget
Vejby Fastighetsservice AB är ett nystartat bolag. Bakom bolaget står bland andra 
Lars Börjesson, medgrundare till LM Bygg i Vejbystrand HB. Vejby Fastighetsser-
vice AB kommer genom en fission av LM Fastighetsförvaltning KB förvärva hälf-
ten av nämnda bolags fastighetsbestånd. Köpet av Vejby 242:11 möjliggör en ut-
veckling av bolaget som utöver rollen som fastighetsägare också kommer att kunna 
erbjuda tjänster som fastighetsförvaltare. Avsikten är även att kunna erbjuda sina 
förvaltningstjänster till andra fastighetsägare i Ängelholms kommun med omnejd.

Köpekontrakt
Vejby 242:11 uppgår till 782 m². Priset på tomtmarken i aktuellt område är av 
Kommunfullmäktige vid tidigare försäljningar beslutat till 200 kronor/m². Anslut-
ningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. 

Försäljningen är villkorad av att Köparen söker bygglov senast fyra månader efter 
köpekontraktets undertecknande.

Köparen ska dessutom inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja 
byggnation. Med påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov för lagerlokaler 
samt färdigställd betongplatta. Om Köparen inte har påbörjat byggnationen inom 
föreskriven tid har kommunen rätt att köpa tillbaka fastigheten till samma pris utan 
räntekompensation. Om kommunen inte väljer att köpa tillbaka fastigheten utgår 
ett vite motsvarande 200 kronor/m² tomtyta, i det fall förseningen beror på om-
ständigheter köparen råder över.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

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

att godkänna upprättat köpekontrakt med Vejby Fastighetsservice AB avseen-
de Vejby 242:11

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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!<ö pekontrakt 

Köpare: 

Säljare: 

Vejby Fastighetsservice AB 
c/o UlfJonsson 
Medevigaran 4 
256 57 Ramlösa 

Ängelholms kommun 
262 80 Ängelholm 

Fastighet: Ängelholm Vejby 242:11 

Överlåtelseförklaring 

Dnr 2021/394 

559333-3569 

212000-0977 

äljaten överlåter och försäljet bärmed till l öparen Ängelholm Vejby 242:11 om 782m2
, nedan 

kallad Fastigheten, för en överenskommen köpeskilling om 
E1THUNDRAFEMTIO EXTUS ... FYRAH.UNDRA/156 400/kronor och på följande villkor 
i övrigt. 

Figur 1. Fastigheten blåmarkerad 

Tillträde och köpebrev 
Tillträde till fastigheten ska ske en månad efter köpekontraktets undertecknande. Köparen får 
utföra förberedande schaktarbeten och nödvändiga markundersökningar före tillträdesdagen. 
Köparen är skyldig att ha de tillstånd och söka de lov som krävs, t.ex. marklov. f öparen ålägg 
att återställa området i ursprungligt skick i det fall köpet ätergåt till Säljaren. 



·. 

Dnr 2021/394 

Köpeskillingen erläggs senast på tillträdesdagen. När köpeskillingen är till fullo erlagd upprättar 
parterna köpebrev. Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning äger Säljaren rätt att häva 
köpet. 

Villkor 
Köparen ska inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja byggnation. Med 
påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov för lagerlokaler enligt Bilaga 1 och fårdigställd 
betongplatta, eller motsvarande grundläggningsarbete. Om Köparen inte har påbörjat 
byggnationen inom föreskriven tid har Säljaren rätt att köpa tillbaka Fastigheten till samma 
köpeskilling utan räntekompensation. Om Säljaren väljer att inte köpa tillbaka Fastigheten utgår 
ett vite motsvarande köpeskillingen, dvs. 156 400 kronor, i det fall förseningen beror på 
omständigheter Köparen råder över. Köparen ska inom fyra månader från köpekontraktets 
undertecknande ansöka om bygglov. 

Köparen ansvarar för och bekostar angöring mot allmän plats. Köparen ska samråda med 
kommunen angående utförandet. Köparen sköter och underhåller angöringen. 

Som villkor för köpets bestånd gäller att kommunfullmäktige godkänner detta avtal. 

F as tighetens skick 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren svarar inte för på fastigheten rådande 
grundläggnings förhållanden. 

Rättigheter 
Fastigheten är belastad med ett avtalsservitut för ledning till förmån för Bjäre Kraft, se Bilaga 2. 

Fastighetens kostnader 
Säljaren betalar Fastighetens kostnader och erhåller Fastighetens intäkter för tiden fram till 
tillträdesdagen. För tiden därefter övergår kostnader och intäkter på Köparen. 

VA 
Anläggningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. Eventuell anläggningsavgift betalas enligt 
gällande taxa. 

Lagfart 
Köparen söker lagfart på sitt förvärv och erlägger samtliga kostnader som uppkommer med 
anledning av detta. 

Föroreningar 
Inga indikationer finns på föroreningar i marken. Om förorenade massor ändå skulle finnas i en 
koncentration som kräver sanering svarar Köparen för utredning, schaktarbeten, sortering och 
transporter upp till 50 000 kronor. 

Om kostnaderna för sanering överstiger 50 000 kronor svarar Säljaren för den överskjutande 
delen. 1 öparen ska föra en dialog med Säljaren gällande omfattningen av åtgärderna innan dessa 
vidtas. Köparen svarar för arbetet som hänförs till transporten och upptagningen av massorna. 
Kostnaderna särredovisas för Säljaren som ersätter Köparen för uppkomna kostnader. 

Gatumarksersättning 
Ingen gatumarksersättning eller gatubyggnadskostnad utgår med anledning av tomtens 
exploatering. 



Dnr 2021/394 

Övriga bestämmelser 
Ingen av partema har rätt att kräva ersättning av andra parten på grund av övriga avtalsbrott eller 
för nedlagda kostnader. 

Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap jordabalken angående köp 
av fast egendom och andra i förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 

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

// 

Ort: ffYJr7 h C/6~ Ort: 

Datum: 2021- /t!>-/?. Datum: 2021-

För Angelholms kommun 

För Vejby Fastighetsservice AB För Angelholms kommun 

Bevittnas: 

l. . . . .. .. .... . ... . .. .... . ..... ........ .. 

2. ··············· · ·· ·················· · ·· 
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Bilaga 2 

LANTMÄTERIET 

Dnr 2021/394 

Överenskommelse om ledningsrätt 2015-12-15 

1. Fastighet 
Ve j by 242: l i Vejbystrand, Ängelholms kommun 

2. Ansökan 

sid 1(2) 
Aktbilaga ÖK 

Överenskommelse gäller ledningsrätt som belastar Vejby 242:1 i Vejbystrand, 
Ängelholms kommun till formån for Bjäre Kraft ek.for. 

3. Överenskommelse 
Undertecknade är överens om foljande: 
Ledningsrätt, omfattande ledningssystem, enligt bifogad karta. 

Ledningsägaren :tar: 
• Inom upplåtet utrymme utfora arbeten med ledningen och utfora tillsyn av den. 

• Inom upplåtet utrymme ta bort träd och buskar som är till hinder fOr ledningen 
eller farliga fOr dess säkerhet. Avverkade träd tillhör fastighetsägaren. 

• Ta väg eller använda väg på belastad fastighet for tillsyn och arbeten med 
ledningen. I den mån det kan ske utan avsevärd olägenhet skall fastighetsägarens 

anvisningar om väg och vägval därvid foljas. 

Ledningsägaren skall: 
• Utöva de befogenheter som fOljer med ledningsrätten så att belastad fastighet inte 

betungas mer än nödvändigt. 

Fastighetsägaren får inte: 
• Ändra markanvändningen i närheten av ledningen genom att exempelvis uppfOra 

byggnad eller utfora annan anläggning, plantera träd eller anordna upplag så att 
ledningen kan skadas eller kan komma att inte längre uppfylla gällande 
säkerhetsforeskrifter. 

• Utan medgivande av ledningens innehavare spränga, fålla träd, schakta, borra eller 
på annat sätt ändra marknivån eller vidta någon annan åtgärd som kan medfora 

fara fOr ledningen. 



Bilaga 2 

LANTMÄTERIET 

4. Ersättning 

Dnr 2021/394 

Ersättning är reglerad i samband med nedläggning. 

5. Tillträde 
Tillträde har skett efter muntlig överenskommelse. 

6. Förrättningskostnad 
Kostnaden för ledningsrätten skall betalas av Bjäre Kraft ek. för. 

7. Aktmottagare 
. Ägare till fastigheten Vejby 242:1 i Vejbystrand: Ängelholms kommun 

8. Underskrifter 

Datum 
2015-

Underskrift 

Hans Ljungström 
För Bjäre Kraft ek.för 

Datum 
2015- l~. 16 

Underskrift 

e:~~-.. -~-.~-... -.. -.. -.. -,~..-1(---. ,- ,_---L- Il , 

. Å • ~ k .... ~.,., """" ...... l. c,_ 
V eJ by 242:1 ngelholms kommun u 

sid 2(2) 
Aktbilaga ÖK 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 231 Dnr. KS 2021/409, 

Förnyat tomtpris för kommunala bostadstomter i 
Hjärnarp

Ärendebeskrivning
Inom fastigheten Söndrebalj 7:2 i Hjärnarp återstår ett område för 6-8 nya 
villatomter enligt gällande detaljplan DP 1035. På övrig mark etapp 2 planeras ett 
LSS-boende med Ängelholmslokaler (kvarteret näst längst till väster), detaljplan 
ÄDP 038. Villatomterna kommer att fördelas genom tomtkön till fast pris medan 
tomt för LSS-boende säljs genom separata förhandlingar där priset ingår i 
förhandlingsresultatet. 

Infrastrukturen inom området är utbyggt sedan oktober 2021. De nya villatomterna 
ingår i den andra och sista etappen av utbyggnaden. Tomterna beräknas kunna 
säljas genom tomtkön vintern/våren 2022. Innan försäljningen påbörjas behöver 
ett nytt tomtpris fastställas.

Föreslaget nytt pris är 475 000 kronor (exklusive anläggningsavgift för VA samt 
planavgift) för villatomterna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande 2021-10-28
 Kartskiss

Yrkande
Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Göran Larsson (M), Karl-Otto Rosenqvist (MP) 
och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa nytt tomtpris för villatomter inom Hjärnarp Söndrebalj etapp 2 till 
475 000 kronor (exklusive anläggningsavgift för VA samt planavgift).

Beslutet ska expedieras till
• Mark-och exploateringsenheten.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 220 Dnr. KS 2021/409, 

Förnyat tomtpris för kommunala bostadstomter i 
Hjärnarp

Ärendebeskrivning
Inom fastigheten Söndrebalj 7:2 i Hjärnarp återstår ett område för 6-8 nya 
villatomter enligt gällande detaljplan DP 1035. På övrig mark etapp 2 planeras ett 
LSS-boende med Ängelholmslokaler (kvarteret näst längst till väster), detaljplan 
ÄDP 038. Villatomterna kommer att fördelas genom tomtkön till fast pris medan 
tomt för LSS-boende säljs genom separata förhandlingar där priset ingår i 
förhandlingsresultatet. 

Infrastrukturen inom området är utbyggt sedan oktober 2021. De nya villatomterna 
ingår i den andra och sista etappen av utbyggnaden. Tomterna beräknas kunna 
säljas genom tomtkön vintern/våren 2022. Innan försäljningen påbörjas behöver 
ett nytt tomtpris fastställas.

Föreslaget nytt pris är 475 000 kronor (exklusive anläggningsavgift för VA samt 
planavgift) för villatomterna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande 2021-10-28
 Kartskiss

Yrkanden
Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) 
yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att fastställa nytt tomtpris för villatomter inom Hjärnarp Söndrebalj etapp 2 till 
475 000 kronor (exklusive anläggningsavgift för VA samt planavgift).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Mark-och exploateringsenheten.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark- och exploateringsingenjör
Johanna Lundblad
0431- 46 89 73
johanna.lundblad@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/409
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-10-28

Förnyat tomtpris för kommunala bostadstomter i 
Hjärnarp

Ärendebeskrivning
Inom fastigheten Söndrebalj 7:2 i Hjärnarp återstår ett område för 6-8 nya villa-
tomter enligt gällande detaljplan DP 1035. På övrig mark etapp 2 planeras ett LSS-
boende med Ängelholmslokaler (kvarteret näst längst till väster), detaljplan ÄDP 
038. Villatomterna kommer att fördelas genom tomtkön till fast pris medan tomt 
för LSS-boende säljs genom separata förhandlingar där priset ingår i förhandlings-
resultatet. 

Infrastrukturen inom området är utbyggt sedan oktober 2021. De nya villatomterna 
ingår i den andra och sista etappen av utbyggnaden. Tomterna beräknas kunna säl-
jas genom tomtkön vintern/våren 2022. Innan försäljningen påbörjas behöver ett 
nytt tomtpris fastställas.

Föreslaget nytt pris är 475 000 kronor (exklusive anläggningsavgift för VA samt 
planavgift) för villatomterna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande 2021-10-28
 Kartskiss

Utredning
Det senaste beslutade tomtpriset för en villatomt på området är 295 000 kr inklusi-
ve anläggningsavgiften för VA, varav markpriset är 200 000 kr (KS 2010/545). De 
senaste åren har intresset för villatomterna i Ängelholms förorter, Strövelstorp, 
Munka Ljungby och Hjärnarp ökat. Tidigare beslutat tomtpris är inte längre mark-
nadsmässigt då det understiger nuvarande taxeringsvärde för tomterna. Därför bör 
priserna höjas inför försäljning av den nya etappen.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

När kommunen är markägare har kommunen inte rätt att sälja mark för bostäder 
till underpris. Försäljningen ska ske med hänsyn tagen till EU:s statstödsegler och 
kommunallagens förbud att gynna enskilda näringsidkare. Det innebär att försälj-
ning i princip måste ske till marknadspris.

Skatteverkets riktvärden för taxering i aktuellt värdeområde (1292068) Hjärnarp, 
anger 350 000 kronor för en normaltomt om 1 000 kvm för friliggande småhus un-
der fastighetstaxeringsåren 2018-2020. Motsvarande siffra för fastighetstaxeringså-
ren 2021-2023 är 450 000 kronor. 

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet två år innan aktuellt taxe-
ringsdatum, vilket innebär att marknadsvärdet för tomterna för två år sedan bör ha 
uppgått till ca 465 000 kronor inklusive anläggningsavgift för VA, och 2020 ca 
600 000 kronor inklusive anläggningsavgift för VA. 

Utifrån ovan bedömer mark- och exploateringsenheten att ett marknadsmässigt 
pris för de nya villatomterna i Hjärnarp bör fastställas till 475 000 kronor (exklusive 
anläggningsavgift för VA samt med hänsyn till att det utgår planavgift vid bygglov). 
Anläggningsavgift för VA uppgår till runt 100 000 kr och planavgiften till omkring 
25 000 kr. 

Se exploateringskalkyl för uppskattade kostnader och intäkter för det aktuella ex-
ploateringsområdet. Projektet beräknas gå med vinst. 

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

att fastställa nytt tomtpris för villatomter inom Hjärnarp Söndrebalj etapp 2 till 
475 000 kronor (exklusive anläggningsavgift för VA samt planavgift).



TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
• Mark-och exploateringsenheten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 232 Dnr. KS 2021/410,

Förnyad markanvisning till Wästbygg beträffande 
fastigheten Spjutet 1

Ärendebeskrivning
År 2017 genomfördes en tävling för fem tomter inom det nya bostadsområdet på 
Fridhem (KS 2016/557). Wästbygg presenterade i samband med detta ett förslag 
till byggnation. Markanvisning beslutades i ärende KS 2017/751. Denna 
markanvisning har löpt ut (2018-06-30). Wästbygg och kommunen önskar nu ingå 
en ny markanvisning för fastigheten Spjutet 1.

I markanvisningsavtalet som undertecknats av Exploatören har parterna enats om 
riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för 
framtida marköverlåtelse. 
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 17,6 miljoner kronor upp till 8 000 m2  
ljus BTA. Om antalet m2 ljus BTA överstiger 8 000 m2 tilläggs en köpeskilling om  
2 150 kr/m2 ljus BTA för bostäder och 1 600 kr/m2 ljus BTA för lokaler. Utifrån 
inlämnat förslag till markanvisningen beräknas köpeskillingen till 17,6 miljoner 
kronor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2021 
 Markanvisningsavtal signerat av Wästbygg Projektutveckling AB

Bilaga 1. Föreslagen byggnation  
Bilaga 2. Karta över Fastigheten Spjutet 1 
Bilaga 3. PM – VA Fridhem Etapp 1 
Bilaga 4. Miljöteknisk markundersökning avseende gasmätning i mark inom 
fastigheterna Spjutet 1, Fotbollen 1 m.fl. 
Bilaga 5. Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i 
mark inom fastigheterna Handbollen 1, Startpistolen 1 och Spjutet 1, 
Ängelholms kommun 
Bilaga 6. Handbollen 1, Ängelholm. Mätning av gasförekomst i mark.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Maija Rampe (M), Liss Böcker (C) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Wästbygg Projektutveckling AB,

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förlängning   
av  markanvisningsavtalet,

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 221 Dnr. KS 2021/410,

Förnyad markanvisning till Wästbygg beträffande 
fastigheten Spjutet 1

Ärendebeskrivning
År 2017 genomfördes en tävling för fem tomter inom det nya bostadsområdet på 
Fridhem (KS 2016/557). Wästbygg presenterade i samband med detta ett förslag 
till byggnation. Markanvisning beslutades i ärende KS 2017/751. Denna 
markanvisning har löpt ut (2018-06-30). Wästbygg och kommunen önskar nu ingå 
en ny markanvisning för fastigheten Spjutet 1.

I markanvisningsavtalet som undertecknats av Exploatören har parterna enats om 
riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för 
framtida marköverlåtelse. 
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 17,6 miljoner kronor upp till 8 000 m2  
ljus BTA. Om antalet m2 ljus BTA överstiger 8 000 m2 tilläggs en köpeskilling om  
2 150 kr/m2 ljus BTA för bostäder och 1 600 kr/m2 ljus BTA för lokaler. Utifrån 
inlämnat förslag till markanvisningen beräknas köpeskillingen till 17,6 miljoner 
kronor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2021 
 Markanvisningsavtal signerat av Wästbygg Projektutveckling AB

Bilaga 1. Föreslagen byggnation  
Bilaga 2. Karta över Fastigheten Spjutet 1 
Bilaga 3. PM – VA Fridhem Etapp 1 
Bilaga 4. Miljöteknisk markundersökning avseende gasmätning i mark inom 
fastigheterna Spjutet 1, Fotbollen 1 m.fl. 
Bilaga 5. Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i 
mark inom fastigheterna Handbollen 1, Startpistolen 1 och Spjutet 1, 
Ängelholms kommun 
Bilaga 6. Handbollen 1, Ängelholm. Mätning av gasförekomst i mark.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) 
yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Wästbygg Projektutveckling AB,

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förlängning   
av  markanvisningsavtalet,

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

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark- och exploateringsing
Johanna Lundblad
0341-46 89 73
johanna.lundblad@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/410
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-10-28

Förnyad markanvisning till Wästbygg beträffande   
fastigheten Spjutet 1

Ärendebeskrivning
År 2017 genomfördes en tävling för fem tomter inom det nya bostadsområdet på 
Fridhem (KS 2016/557). Wästbygg presenterade i samband med detta ett förslag 
till byggnation. Markanvisning beslutades i ärende KS 2017/751. Denna markan-
visning har löpt ut (2018-06-30). Wästbygg och kommunen önskar nu ingå en ny 
markanvisning för fastigheten Spjutet 1.

I markanvisningsavtalet som undertecknats av Exploatören har parterna enats om 
riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för framti-
da marköverlåtelse. 
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 17,6 miljoner kronor upp till 8 000 m2  
ljus BTA. Om antalet m2 ljus BTA överstiger 8 000 m2 tilläggs en köpeskilling om  
2 150 kr/m2 ljus BTA för bostäder och 1 600 kr/m2 ljus BTA för lokaler. Utifrån 
inlämnat förslag till markanvisningen beräknas köpeskillingen till 17,6 miljoner kro-
nor.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2021 
 Markanvisningsavtal signerat av Wästbygg Projektutveckling AB

Bilaga 1. Föreslagen byggnation  
Bilaga 2. Karta över Fastigheten Spjutet 1 
Bilaga 3. PM – VA Fridhem Etapp 1 
Bilaga 4. Miljöteknisk markundersökning avseende gasmätning i mark inom 
fastigheterna Spjutet 1, Fotbollen 1 m.fl. 
Bilaga 5. Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i 
mark inom fastigheterna Handbollen 1, Startpistolen 1 och Spjutet 1, Äng-
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

elholms kommun 
Bilaga 6. Handbollen 1, Ängelholm. Mätning av gasförekomst i mark.

Utredning
Projektet
Exploatören har i dialog med Mark- och exploateringsenheten och stadsarkitekt ta-
git fram ett projekt som väntas passa bra in i området och erbjuda attraktiva bostä-
der, se Bilaga 1 till markanvisningsavtalet. Exploatören har för avsikt att uppföra ca 
80 bostadslägenheter fördelade i 4 byggnadskroppar med 5 våningar. Även ytor för 
lokaler planeras. Förvaltningsformen ska vara bostadsrätter. Byggprojektet omfat-
tar ca 8 000 m2 BTA. Målsättningen för parterna är att bostäderna ska stå klara 
hösten 2024. 

Exploatören
Wästbygg Projektutveckling AB är ett privatägt svenskt företag som bedriver bygg-
verksamhet och projektutvecklingsverksamhet. Företaget är en del av Wästbygg 
Gruppen AB. 

Markanvisningsavtal
Syftet med markanvisningsavtalet är att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsätt-
ningar 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 880 000 kronor, motsvarande fem (5) pro-
cent av beräknad  köpeskilling ska betalas i samband med undertecknande av detta 
markanvisningsavtal. En förutsättning för att upprätta köpeavtal är att lagakraft-
vunnet 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 kom-
munen rätt att återta markanvisningen utan någon rätt till ersättning för exploatö-
ren.
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262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

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 motsvaran-
de konstruktionsarbeten. Först när detta har skett tillträds fastigheten och överlå-
telsen kan slutregleras.

Köpeskilling
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 17,6 miljoner kronor upp till 8 000 m2  
ljus BTA. Om antalet m2 ljus BTA överstiger 8 000 m2 tilläggs en köpeskilling om  
2 150 kr/m2 ljus BTA för bostäder och 1 600 kr/m2 ljus BTA för lokaler. Utifrån 
inlämnat förslag till markanvisningen beräknas köpeskillingen till 17,6 miljoner kro-
nor. Anläggningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen.

Köpeskillingen erläggs med en handpenning om 1,76 miljoner kr (motsvarande tio 
(10) procent av uppskattad köpeskilling ) vid köpekontraktets tecknade, samt reste-
rande belopp senast på tillträdesdagen.

Spjutet 1
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262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

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

att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Wästbygg Projektutveckling AB

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förlängning   
av  markanvisningsavtalet

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

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original.
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Markanvisningsavtal avseende Spjutet 1 

mellan Ängelholms kommun, org. nr 212000-0977, (”Kommunen”) och  
  Wästbygg Projektutveckling AB org. nr 556943-4870 (”Exploatören”)  

Kommunen och Exploatören kallas nedan gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”. 
 
1 § Bakgrund 
År 2017 genomfördes en tävling för fem tomter inom det nya bostadsområdet på Fridhem (KS 
2016/557). Exploatören presenterade i samband med detta ett förslag till byggnation. Markanvisning 
beslutades i ärende KS 2017/751. Denna markanvisning har löpt ut (2018-06-30). Exploatören och 
Kommunen önskar nu ingå en ny markanvisning för fastigheten Spjutet 1. 

Kommunen har fört diskussioner med Exploatören kring exploatering av Fastigheten. Exploatören har 
för avsikt att uppföra ca 80 bostadsrättslägenheter fördelade i 4 byggnadskroppar med 5 våningar, ca   
8 000 m2 BTA. Exploatörens inlämnade förslag på byggnation utgör underlag för detta avtal, se Bilaga 
1. 

Målsättning för Parterna är att bostäderna ska stå klara hösten 2024. 
 
2 § Syfte 
Syftet med markanvisningsavtalet är att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsättningar för 
exploatering av Fastigheten. Genom markanvisningsavtalet anges också de förutsättningar som gäller 
för att markanvisningen ska fullföljas med en marköverlåtelse. 

3 § Markanvisning och giltighet 
Markanvisningen avser fastigheten Ängelholm Spjutet 1, se karta Bilaga 2.  

Markanvisningen innebär att Exploatören, under en tid av 9 månader från och med att avtalet 
undertecknats av båda parter, har ensamrätt att förhandla med Kommunen om exploatering och slutligt 
förvärv av Fastigheten.  

Överlåtelseavtal ska upprättas när lagakraftvunnet bygglov har erhållits. Dock senast 9 månader efter 
detta avtals undertecknande. Om en sådan överlåtelse inte har skett mellan parterna senast vid ovan 
angiven tid upphör detta avtal att gälla såvida Kommunen inte medgett en förlängning. En 
förutsättning för förlängning är att Exploatören aktivt drivit projektet och förseningen inte beror på 
Exploatören. Om förseningen beror på längre handläggningstid än 10 veckor vid bygglov eller på att 
överklagande av bygglov inkommit, ska förlängning ske. Kommunen har rätt att återta en 
markanvisning under den angivna perioden om det är uppenbart att Exploatören inte avser eller förmår 
att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen, eller om 
Kommunen och Exploatören inte kan komma överens om villkoren för en marköverlåtelse. 
Huvuddragen i kommande marköverlåtelse framgår nedan. Markanvisningsavtalet är till alla delar 
förfallet utan rätt till ersättning för någon part om detta avtals giltighet löpt ut eller om Kommunen på 
ovan angivna grunder häver detta avtal eller återtar markanvisningen.  
 
Fastigheten ska bebyggas i huvudsak i enlighet med det underlag som tagits fram i samband med 
markanvisningen, se Bilaga 1. Underlaget är inte färdigprojekterat och kan komma att ändras. Fortsatt 
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projektering inför bygglov ska ske i dialog med Kommunen. Eventuella ändringar skall göras med 
bibehållen kvalitet på det exteriöra uttrycket och byggnadens karaktär. 
Viktiga delar för Kommunen att behålla i förslaget är lokalytan samt att förvaltningsformen ska vara 
bostadsrätter.  

Markanvisningsavgift 
Inom 1 månad efter undertecknande av detta markanvisningsavtal ska Exploatören betala en 
markanvisningsavgift motsvarande fem (5) procent av uppskattad köpeskilling (880 000 kronor). 
Summan ska sedan tillgodoräknas som del av betalningen av den totala köpeskillingen när köpet 
fullbordas. Om markanvisningen inte leder till överlåtelse av Fastigheten har Kommunen ändå rätt att 
behålla markanvisningsavgiften.  
 
4 § Förutsättningar för att markanvisningsavtalet ska fullföljas med marköverlåtelse  
En förutsättning för att upprätta köpeavtal är att lagakraftvunnet bygglov föreligger. Marköverlåtelse, 
tillträde, ersättningar samt övriga villkor ska regleras i köpeavtalet.  

5 § Kommande marköverlåtelse  
Nedan anges huvuddragen av de villkor som parterna är överens om ska ingå i kommande köpeavtal. 
Efter utredningar och bygglovsprocess kan villkoren dock komma att ändras och behöver anpassas 
utifrån då rådande förutsättningar. Om Kommunen ensidigt påfordrar förändringar av villkor i 
förhållande till vad som anges nedan och om sådana förändringar är en betydande nackdel för 
Exploatören och parterna inte kan nå en överenskommelse (och således köpeavtal inte tecknas) ska 
Kommunen i sådant fall inte ha rätt att behålla markanvisningsavgiften utan denna ska återbetalas till 
Exploatören.  

Återgångsvillkor 
Som återgångsvillkor i kommande köpeavtal gäller att Exploatören inom 12 månader från dagen då 
köpeavtalet upprättas ska ha påbörjat grundläggning. Med påbörjad grundläggning avses gjutning av 
grundläggningsplattan eller motsvarande konstruktionsarbeten. Tidsförläning kan medges av 
Kommunen när särskilda skäl föreligger.  

Tillträde 
Tillträde och slutlig betalning sker vid upprättande av köpebrev när grundläggningen påbörjats. 
Exploatören kan därefter söka lagfart. Exploatören får från att köpeavtal tecknats till tillträdesdagen 
disponera Fastigheten för att påbörja grundläggningsarbeten. Om Exploatören påfordrar ska 
arrendeavtal upprättas för att reglera denna marktillgång för Exploatören. 

Köpeskilling 
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 17,6 miljoner kronor upp till 8 000 m2 ljus BTA. Om antalet 
m2 ljus BTA överstiger 8 000 m2 tilläggs en köpeskilling om 2 150 kr/m2 ljus BTA för bostäder och    
1 600 kr/m2 ljus BTA för lokaler. Utifrån inlämnat förslag till markanvisningen beräknas 
köpeskillingen till 17,6 miljoner kronor. 
 
Handpenning 
Exploatören ska utöver markanvisningsavgiften erlägga tio (10) procent av uppskattad köpeskilling 
(1,76 miljoner kronor) som handpenning inom en månad från att köpeavtalet är undertecknat. Såväl 
markanvisningsavgift som handpenning enligt denna punkt ska anses utgöra handpenning enligt 
köpeavtalet. Resterande del av köpeskillingen ska erläggas kontant vid upprättande av köpebrev. 
Handpenningen återbetalas inte i det fall köpet inte fullbordas och detta beror på omständigheter 
Exploatören råder över.  
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Övriga villkor i kommande köpeavtal 
Fastigheten överlåtas i befintligt skick. Exploatören har möjlighet att fram till köpeavtal träffas 
tillträda fastigheten för vidare undersökning.  

Exploatören ansöker om och bekostar bygglov, lagfart samt samtliga anslutningsavgifter för VA, el, 
fiber och övrig teknisk försörjning.  

Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmarken 
och de projekterings- och anläggningsarbeten som kan behövas i anslutande allmän platsmark till följd 
av Exploatörens arbeten inom kvartersmarken. Kostnader för eventuella utredningar, 
tomtuppfyllnader, bortschaktning av jordmassor, grundförstärkningar, pålning och bullerskydd m.m. 
betalas av Exploatören.  

För utförande av VA-anläggningar, se PM- VA Fridhem Etapp 1, Bilaga 3.  

Utan Kommunens medgivande får inte Exploatören överlåta fastigheten innan byggnationen godkänts 
vid slutbesiktning. 

Geoteknik  
En översiktlig geoteknisk utredning har tagits fram under planläggningen för Fastigheten och 
angränsande fastigheter i planområdet. Exploatören utför och bekostar detaljerade geotekniska 
utredningar på Fastigheten. Exploatören ska även bekosta grundläggningsarbete oavsett rådande 
geotekniska förutsättningar.   

Inget hinder föreligger för bebyggelse med avseende på arkeologiska förutsättningar. Om arkeologiska 
fynd påträffas vid grundläggningen svarar Kommunen för de kostnader Exploatören drabbas av till 
följd av de arkeologiska fynden. 

Markföroreningar 
Det har påträffats gasförekomst inom Spjutet 1 samt för angränsande fastighet Handbollen 1. Med 
anledning av detta har en utredning genomförts för att se hur gasförekomsten avgränsas, se Bilaga 4-6 . 
Förekomsten av gas kan enligt undersökningar sägas vara avgränsad åt nordväst, väst och sydväst från 
nordvästra delen av Spjutet 1. I det fall kompletterande utredningar krävs ska de utföras och bekostas 
av Exploatören.  

På grund av gasförekomsten, behöver Kommunen ta ställning till om försiktighetsåtgärder ska vidtas 
vid byggnation inom respektive fastighet. Startbesked kommer att villkoras av att Exploatören genom 
ett utlåtande från en sakkunnig, redovisar hur risken för gasförekomst ska hanteras. Exploatören ska på 
egen bekostnad låta utföra de eventuella byggnadstekniska åtgärder på av Exploatören planerad 
byggnation, som krävs med anledning av gasförekomsten i området. 
 
Om föroreningar upp till nivå för känslig markanvändning (KM) skulle finnas inom Fastigheten i en 
koncentration som kräver sanering, svarar Exploatören för utredning, schaktarbeten, sortering och 
transporter upp till 100 000 kronor. Med föroreningar menas även uppfyllnadsmassor innehållande trä 
och tegel. Exploatören ska samråda med Kommunen innan saneringsarbete påbörjas.  
 
Om kostnaderna för sanering överstiger 100 000 kronor svarar Kommunen för kostnader upp till               
2 000 000 kronor. Eventuella ytterligare kostnader därutöver delas lika mellan Explaotören och 
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Kommunen. Exploatören ska samråda med Kommunen innan eventuella utredningar och arbeten 
påbörjas. Exploatören svarar för arbetet som hänförs till transporten och upptagningen av massorna. 
Kostnaderna särredovisas för Kommunen som ersätter Exploatören för uppkomna kostnader 
överstigande 100 000 kronor. 
 
7 § Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.  
 
8 § Överlåtelse av avtal 
Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören utan Kommunens skriftliga samtycke. Detta gäller även 
till bolag inom samma koncern. Exploatören har dock rätt att vid tecknande av kommande 
överlåtelseavtal anvisa annat bolag inom sin koncern som köpare.  

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

 
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
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PM - VA Fridhem etapp 1

 
Generella förutsättningar: 
Fridhem etapp 1 är höjdsatt så att huvudgator följer områdets höjdrygg och avvattnas ned 
via lokalgator till magasinsområdena. Ledningar för spillvatten-, dagvatten- och vatten är 
placerade längs områdets dagvattenmagasinsstråk på östra sidan och västra sidan.  
  
I ”Bygglov” och ”Anmälan om vatten och avloppsinstallation” kommer VA-enheten 
kontrollera följande punkter extra: 

1. Kvarter ska höjdsättas så att färdig golvhöjd hamnar ca 1,0 m ovan högsta 
vattennivåer (räknat på 10-års regn) i dagvattenmagasin. 

2. Dränering av grundvatten från den enskilda fastigheten får ej avledas till allmän 
dagvattenanläggning. Det är således endast dagvatten som uppkommer från 
takavvattning, hårdgjorda ytor och dräneringsvatten från husgrund som får 
avledas till förbindelsepunkt för dagvatten. 

3. Samlingsbrunn för dagvatten skall vara försedd med sandfång. 
4. Förbindelsepunkter för VA upprättas för fastigheterna längs dagvattenmagasinen i 

vändplatser, samt för vissa fastigheter vid cirkulationsplatsen mot fotbollsplanerna. 
Respektive kvarters förbindelspunkt redovisas på nybyggnadskarta. 

5. Vatteninstallationen skall utföras så att återsugning och backströmning förhindras 
enl. Boverkets byggregler (Återsugningsskydd enl. svensk standard SS-EN 1717). 

6. Spillvatteninstallationen skall luftas genom att minst en luftningsledning i huset står 
i direkt förbindelse med ytterluften. 

7. Ritningar över ut- och invändiga VA-installationer skall inlämnas till 
Bygglovsenheten. 

8. Intyg över att VA-installationen uppfyller kraven i gällande bestämmelser och är 
rätt ansluten till kommunens ledningsnät skall inlämnas till bygglovsenheten efter 
arbetenas färdigställande. 

 
 
Ängelholm 2017-05-09 
 
 
VA- enheten 
 

Dnr 2020/270 bilaga 4



 
 

 

ÅF Infrastructure AB 
Grafiska vägen 2 
Box 1551 
412 63 Göteborg 
Sweden 

Phone +46 10 505 00 00 
Registered office in Stockholm 
Corp. id: 556185-2103 
VAT: SE556185210301 

afry.com 

 
Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i mark inom fastigheterna Handbollen 1, Startpistolen 1 och 
Spjutet 1, Ängelholms kommun  

   

Handläggare 

Sofie Eckerman 
Uppdragsgivare 

Ängelholms kommun 
ATT: Sara Elmefjärd Telefon 

+4610 505 38 99 
Mobil 

+4670 691 02 25  
E-post 

sofie.eckerman @afry.com 
 
Datum 

2020-09-28 rev 201118 
Projekt-ID 

789166 

 

Miljöteknisk markundersökning avseende gasmätning i 
mark inom fastigheterna Spjutet 1, Fotbollen 1 m.fl.  

 

 

AFRY 

Upprättad av: Sofie Eckerman och Mårten Arbrandt  

Granskad av: Sven Ardung 

 



 
 

  
 

1 
Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i mark inom fastigheterna Spjutet 1, Fotbollen 1 m. fl. 
Ängelholms kommun  

   



 
 

 

1 
Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i mark inom fastigheterna Handbollen 1, Startpistolen 1 och 
Spjutet 1, Ängelholms kommun  
 

Innehållsförteckning 

1 Bakgrund och syfte ....................................................................................... 2 

2 Områdesbeskrivning ..................................................................................... 2 

3 Geologi och hydrogeologi .............................................................................. 3 

4 Tidigare utförda undersökningar ..................................................................... 4 

5 Historisk inventering ..................................................................................... 5 

6 Genomförande ............................................................................................. 6 
6.1 Avgränsning av påträffad gas ............................................................... 6 

7 Resultat ...................................................................................................... 7 
7.1 Fältobservationer ................................................................................ 8 
7.2 Fältmätning – mätning i grundvattenrör/gasrör ....................................... 8 
7.3 Fältmätning – ytlig gasmätning (walk over) ............................................ 9 
7.4 Geofysisk mätning - resistivitet ........................................................... 10 

8 Analys av föroreningssituation ..................................................................... 11 
8.1 Avgränsning av påträffad gasförekomst ............................................... 11 

9 Slutsats och rekommendationer ................................................................... 13 

10 Bilagor ...................................................................................................... 14 
 

  



 
 

  
 

2 
Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i mark inom fastigheterna Spjutet 1, Fotbollen 1 m. fl. 
Ängelholms kommun  

1 Bakgrund och syfte 
Fastigheter inom området för den nya stadsdelen Fridhem i Ängelholms kommun är 
aktuella för försäljning och i samband med detta har marktekniska undersökningar 
genomförts. 
 
Vid tidigare utförda undersökningar har gas påträffats inom området  
(på fastigheterna Handbollen 1 samt Spjutet 1). De fastigheter i området som nu är 
aktuella för försäljning är (totalt 3 stycken): Fotbollen 1 samt två ytterligare 
fastigheter utmed Cirkusgatan. 
 
En utredning gällande gas, ytlig samt djupare, har efterfrågats inom dessa samt inom 
den tidigare utredda fastigheten Spjutet 1. Föreliggande rapport beskriver den 
undersökning som är utförd i syfte att mäta och avgränsa förekomsten av metangas i 
området.  

2 Områdesbeskrivning 
Fastigheten Spjutet 1, Fotbollen 1 och dess angränsande fastigheter som utgör 
undersökningsområdet ligger i södra delen av Ängelholm, figur 1. Söder om 
undersökningsområdet finns ett koloniområde och i norr en idrottsanläggning. I 
nordväst och sydöst återfinns bostäder, figur 2.  
 
Fastigheten Spjutet 1 består idag av högt gräs, utan några byggnader och på 
fastigheten återfinns en parkering som är asfalterad. En asfalterad väg löper ner 
mellan fastigheterna Fotbollen 1 och Spjutet 1, längs denna går även en gång- och 
cykelbana. En asfalterad parkeringsplats finns söder om Spjutet 1. 
 
På fastigheten Fotbollen 1 är marken påverkad av byggtrafik, byggbodar är uppställda 
och byggmaterial finns upplagt på ytan.   
 

 
Figur 1. Översiktskarta över Ängelholm. Aktuellt undersökningsområde är ungefärligt markerat 

med röd figur. © Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001 
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Figur 2. Flygbild med fastigheterna (Spjutet 1, Fotbollen 1 och de aktuella delarna av Ängelholm 
5:53) som utgör undersökningsområdet ungefärligt markerade med rödstreckad figur. Strierat 
område är bebyggt och omfattades ej i föreliggande undersökning © Lantmäteriet Medgivande 
R50086180_200001 

3 Geologi och hydrogeologi 
Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga marklagren inom fastigheterna samt dess 
närhet av postglacial grovsilt-finsand, figur 3. Troligen återfinns även fyllnadsmassor 
av varierande karaktär på fastigheten Startpistolen 1 där en parkering förekommer. 
Enligt SGU är jorddjupet i närområdet cirka 90 meter.  
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Figur 3. Utdrag ur SGUs kartdatabas för jordarter skala 1:25 000 – 1:1 000 000. 
Undersökningsområdets ungefärliga läge är inringat i svart. Orange färg illustrerar postglacial 
grovsilt-finsand.   
 
I tidigare utförd undersökning 2019 påvisades humushaltig sand översta metern följt 
av siltig sand ner till 2 meter under markytan (m.u.my.). Från 2 ner till 19 m.u.my. 
noterades lera med tunna lager av siltig sand1. 

4 Tidigare utförda undersökningar  
PQ Geoteknik och Miljö AB utförde år 2018 en markundersökning2 i samband med att 
grannfastigheten Handbollen 1 eventuellt skulle förvärvas. Gas påträffades som av 
Ängelholms kommun konstaterades vara brännbar samt att den inte härstammade 
från en läckande ledning.  
 
Sweco utförde 2019, med anledning av ovan påträffad gas, en mätning och 
riskbedömning av gasförekomst i mark1. Två grundvattenrör sattes och metangas 
påträffades vid fältmätning i hög halt i ett av rören (1901) på den östra delen av 
fastigheten Handbollen 1. Halten ökade vid längre tids pumpning men avtog sedan 
efter en tid. Som högst påträffades 96 % metangas i röret placerat på sydöstra delen 
av fastigheten.  
 
AFRY genomförde i maj 2020 en provtagning i samtliga installerade 
grundvattenrör/gasrör. Förekomst av metan konstaterades i två av grundvattenrören 
(tidigare installerade röret 1901 samt det nyinstallerade röret med benämning 2006). 
Gasen pumpades ut och skickades för analys vid laboratorium i syfte att med hjälp av 
resultatet bestämma ursprunget. Den höga metanhalten i rör 1901 bekräftades och 
även i ett av de nya rören på fastigheten Spjutet 1 påträffades gas (2006). Resultatet 
av undersökningen kunde konstatera att gas förekommer djupt nere i marken inom 
nordvästra delen av Spjutet 1. Gasens ursprung bedömdes vara av naturlig härkomst. 
 
Förekomsten av gas kan av tidigare undersökningar sägas vara avgränsad åt nordväst, 
väst och sydväst från norvästra delen av Spjutet 1. 

                                                
1 Sweco AB, 2019. Mätning av gasförekomst i mark. 
2 PQ Geoteknik & Miljö AB, 2018. Geoteknisk och markmiljöundersökning.  
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5 Historisk inventering 
Miljöenheten anger att det finns en gammal deponi i anslutning till Kullavallen som 
ligger cirka 1,5 km från undersökningsområdet. Det är osäkert om deponigas kan ha 
bildats i deponin samt om deponin i så fall kan vara källa till påträffad gas inom 
aktuellt undersökningsområde men bedömningen är att detta är mindre troligt, se 
utvärdering i tidigare upprättade rapporter.  

I övrigt har det inte framkommit några uppgifter i Ängelholms kommuns diarie som 
bedöms kunna påverka potentiell gasbildning i området.  

På historiska flygbilder från 1960 och 1975, figur 4 och 5, syns ingen verksamhet inom 
aktuellt undersökningsområde. Troligen har marken använts för jordbruk.   

Figur 4. Historisk flygbild från år 1965. Aktuellt undersökningsområde är ungefärligt utmärkt 
med rödstreckad figur. © Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001   

 
Figur 5. Historisk flygbild från år 1970. Aktuellt undersökningsområde är ungefärligt utmärkt 
med rödstreckad figur. © Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001   
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6 Genomförande 
Arbetet följer Naturvårdsverkets rapporter 4310, 4311, 4918, 5976 och Svenska 
Geotekniska Föreningens rapport 2:2013 i tillämpliga delar.  

Inför fältarbetet utfördes ledningskoll och berörda ledningsägare kontaktades. 
Beställaren ansvarade för eventuella interna ledningar.  

6.1 Avgränsning av påträffad gas 
Grundvattenrör/gasrör i metall installerades i fyra punkter på följande fastigheter: 
Spjutet 1, Fotbollen 1 och ytterligare två på intilliggande fastigheter söder om dessa 
(benämnda ”väster om Cikusgatan” och ”öster om Cirkusgatan”). Placering av rören 
framgår av situationsplanen i Bilaga 1 samt figur 6. Inmätning av provtagningspunkter 
utfördes med hjälp av GPS. Rören drevs ner till önskat djup, 19 meter under markytan 
(m.u.my.) och filter sattes på 12–19 m.u.my. Det stora filterspannet användes för att 
möjliggöra en så optimal inträngning för gas och grundvatten som möjligt. 
Fältprotokoll med avseende på jordart fördes.  

Efter installation utfördes fältmätning av gas i de fyra rören för att undersöka 
förekomst av metan. Mätningen gjordes med instrument GeoTech GA5000. 
Fältmätningen utfördes den 18 September av personal från AFRY.  

Fältmätning av eventuell ytlig förekomst av gas utfördes genomfördes av personal från 
AFRY den 21 September 2020. Fältmätning av ytlig gas utfördes genom en så kallad 
walk over mätning över fastigheterna. Provtagningen gjordes med hjälp av 
instrumentet EX-TEC® HS 680 Sewerin. Mätningen utfördes genom att fältpersonal 
rörde sig i ett rutnät i nord/sydlig respektive öst/västlig riktning över respektive 
fastighet med en sond som hölls nära marken och mätare som uppmätte metanhalt 
kontinuerligt. 

Vid respektive provtagningstillfälle fördes fältprotokoll. 

Figur 6 visar ungefärlig lokalisering av provtagningspunkter samt 
undersökningsområdena för walk over mätning inom streckad röd linje. 
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Figur 6. Karta över undersökningsområdet. Streckad röd linje markerar område som undersökts 
genom walk over mätning, röd punkt markerar grundvattenrör. Karta från eniro.se 

I syfte att avgränsa förekomsten av gas har även en geofysisk undersökning 
(resistivitetsundersökning) genomförts av AFRY som ett komplement till de ytliga och 
djupa gasmätningarna. De geofysiska fältundersökningarna har utförts av AFRY vid två 
tillfällen. Första dagen den 18 september  och andra dagen den 22 September. Totalt 
omfattar fältarbetet 4 resistivitetsprofiler på 300-400m (ursprunglig plan var mätning i 
5 profiler men delar av området var inhägnat och täckt med byggmateriel vilket 
omöjliggjorde representativa mätningar). Mätningarna har utförts med en ABEM 
terrameter LS med mätning enligt gradientprotokoll med IP fönster. Modelleringen av 
den insamlade data har utförts med Res2Dvin. 

De fyra profilerna har blivit inmätta med start och slutpunkt samt däremellan med ett 
avstånd av 5m. Rapporten i sin helhet återfinns i bilaga 3. 

7 Resultat 
I Bilaga 1 presenteras situationskarta med provpunkernas utplacering. 

I Bilaga 2 presenteras samtliga fältobservationer (mätdata - 2a samt borrprofiler - 2b). 

I Bilaga 3 redovisas PM Resistivitetsundersökning Ängelholm, AFRY. 

  

Spjutet 1 

Fotbollen 1 

Fastighet benämnd 
”väster om 
cirkusgatan” 

Fastighet benämnd 
”öster om 
cirkusgatan” 
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7.1 Fältobservationer 
Provtagning i grundvattenrör utfördes fredag 11 september och walk over mätning 
utfördes 21 september. Inom fastigheten Fotbollen 1 (där punkt 2008 är placerad) har 
markarbete påbörjats och tjänar som uppställningsområde för byggbaracker och 
byggmaterial.  

Fastigheten söder om Spjutet 1 är mestadels täckt av grus och sand. De andra 
fastigheterna består av grönområden med varierad växtlighet, gräs och småbuskar, i 
vissa delar något sankt med vassliknande växter. 

7.2 Fältmätning – mätning i grundvattenrör/gasrör 
Fältmätning utfördes i de nya rören benämnda: 2007, 2008, 2009 och 2010. 

Resultat av mätningarna presenteras i tabell nedan.  

Tabell 1. Resultat av provtagning gas i grundvattenrör september 2020 

Provpunkt 
Metan Koldioxid Syre Svavelväte 

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) H2S (ppm) 

2007 
Stabil 0,1 0,1 10 3,8 

Min/Max 0/0,1 0,1 6,8/11,1 1/6 

2008 
Stabil 0,1 0,3 19,5 0 

Min/Max 0/0,2 0,3/0,2 19,1/19,7 0 

2009 
Stabil 0 0 18,5 0 

Min/Max 0 0 18,4/18,7 0 

2010 
Stabil 0 0,1 20,1 0 

Min/Max 0 0,1 19,5/20,8 0 

 

Ingen eller mycket liten förekomst av metan kunde uppmätas i rören 2007 och 2008 
inom fastigheterna Spjutet 1 respektive Fotbollen 1. Låga halter av svavelväte kunde 
konstateras. I de övriga två rören benämnda 2009 och 2010 inom fastigheterna 
kallade ”väster om Cirkusgatan” respektive ”öster om Cirkusgatan” kunde ingen metan 
uppmätas. 

Ingen återbildning kunde detekteras i fält med aktuell mätmetod och samtliga 
provpunkter visar på generellt låg eller ingen förekomst av metan. Ej heller kunde 
något övertryck av gas registreras likt de provpunkterna där gas tidigare konstaterats. 
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Tabell 2. Resultat av fältmätning gas i provpunkt 2007. 

Provpunkt 

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) H2S (ppm) Kommentarer 

Initial Stabil Initial Stabil Initial Stabil Initial Stabil 

2007 0,1 0,1 0,1 0,1 6,8 9,2 5,0 6,0 09:55 

2007 0,0 0,0 0,1 0,1 11,8 12,0  3,0 3,0 10:10 

2007 0,0 0,1 0,1 0,1 10,2 12,7  0  2 10:35 

2007 0,0 0,1 0,0 0,1 11,1 12,2  0  2 11:11 

 

Tabell 3. Resultat av fältmätning gas i provpunkt 2008. 

Provpunkt 

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) H2S (ppm) Kommentarer 

Initial Stabil Initial Stabil Initial Stabil Initial Stabil 

2008 0,1 0,1 0,3 0,3 18,9 19,1 0 0 10:50 

2008 
0,2 0,1 0,2 0 19,1 19,1 0 0 11:05 

2008 
0,1 0,1 0,3 0,2 21,3 19,1 0 0 11:27 

2008 
0 0,0 0,2 0,2 21,0 19,7 0 0 12:21 

7.3 Fältmätning – ytlig gasmätning (walk over) 
Vid den tidigare genomförda undersökningen (2019) uppmättes låga halter av 
metangas vid markytan. För att kontrollera förekomst av eventuell gas intill markytan 
utfördes en ytlig (ca 0,1 m över markytan) walk over mätning över området. 
Mätningen gjordes över fastigheterna i ett rutnät av fältpersonal. Låga halter av metan 
kunde konstateras.  

Fastigheterna benämndes undersökningsområde område 1-4.  

Tabell 4. Resultat av fältmätning ytlig gasförekomst. 

Område Uppmätt intervall (CH4) 
1 (”väster om Cirkusgatan”) 0-1 ppm 
2 (Spjutet 1) 0-5 ppm 
3 (”öster om Cirkusgatan”) 0-3 ppm 
4 (Fotbollen 1) - 

 

Mätning utfördes kontinuerligt i ett rutnät över respektive markerat område i figuren 
(figur 7) nedan. Vid mätningen konstaterades låga halter av metan nära markytan. I 
figuren nedan visas de ungefärliga områden där låga halter (1-5 ppm) av metan 
uppmättes med en röd skuggning. 
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Figur 7. Grafisk redovisning av uppmätt metan ovan markytan. Låga uppmätta halter av metan 
ovan mark syns som skuggade områden i figuren. 

7.4 Geofysisk mätning - resistivitet 
Undersökningen har gett en god inblick gällande den rådande geologin och stratografin 
i området.  

Undersökningen redovisar en enhetlig bild av området med en dränerad zon om 2-3 
meter och därefter en sötvattenförande zon ner till ca 0 m.ö.h. vart vid resistiviteten 
sjunker och detta tolkas som övergången till det salta grundvattnet. 

Resistiviten är generellt mycket låg i samtliga delar av profilerna, detta indikerar en 
finjord med ganska högt lerinehåll.  

Undersökningarna indikerar generellt ingen förekomst av gas i de djupare liggande 
lagren. Dock finns inget resultat för den markprofil som täcker tidigare funnen gas då 
mätningen försvårades av hårdgjorda ytor samt pågående byggnation. Modellen av 
profil 2, se figur 8, som löper över fastigheterna från nordväst mot sydost hade flera 
felkällor och var svårtolkad på grund av asfalterade ytor och att den löper längs en 
gång och cykelväg vilket gav en större osäkerhet i mätningen. Noterbart är att det vid 
90 till 160 m på en nivå mellan ca 10 till 25 m djup påträffas ett område med högre 
resistivitet vilket kan indikera förekomsten av gas, alternativt ett mer grovkornig 
material. 
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Figur 8. Uppmätta resistivitetsprofiler över området syns som gula linjer, områden som ej gått 
att mäta har markerats med gula polygoner/rutnät.  

8 Analys av föroreningssituation 

8.1 Avgränsning av påträffad gasförekomst 
I uppdraget ingick att försöka avgränsa den tidigare påträffade gasförekomsten i 
provpunkterna 1901 och 2006 samt undersöka eventuell gasförekomst inom nu 
aktuella fastigheter. Detta har gjorts genom att fyra nya grundvattenrör installerats, 
fältmätning av gas har genomförts i kombination med geofysiska mätningar av 
resistivitet.  
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I bilden nedan, figur 9, visas de grundvattenrör som installerats i september 2020 
samt grundvattenrören 1901 och 2006 som installerades vid undersökningar utförda 
2019 respektive maj 2020 och där gasförekomst är konstaterad.  

 

Figur 9. Provtagningspunkternas ungefärliga placering. 

Resultatet av nu utförd provtagning, i de nyinstallerade grundvattenrören benämnda 
2007-2010, visar ingen eller mycket liten halt av metan. Genom tidigare 
undersökningar har förekomsten kunnat avgränsas åt nordväst och sydväst från de 
provpunkter där gas finns konstaterad.  

Resultatet av föreliggande undersökning visar på att ingen gas förekommer i 
provpunkter söder eller öster om källan. Noterbart är att ingen provtagning har 
genomförts norrut från den konstaterade gasförekomsten. 

Vid den ytliga undersökningen påträffades ytlig marknära metangas inom 3 av 4 
fastigheter. Halterna varierade från 0 till maximalt 5 ppm vilket är att likställa med 
mycket låga halter, i nivå med eller strax över normala bakgrundnivåer i atmosfären 
(ca 2 ppm). I förhållande till den walk over mätning som utfördes på Handbollen 1 av 
Sweco 2019 så är nu uppmätta halter lägre än vad som då påvisades (då uppmättes 
kontinuerligt halter på 6-8 ppm) vilka bedömdes som något förhöjda för en normal 
tomt. Sannolikt härrör nu uppmätta halter från det vattensjuka området utmed 
trädridån som omgärdar koloniträdgårdarna i kombination med det midjehöga gräset 
på området. Metan förekommer naturligt i ex våtmarker och dylikt samt att en god 
cirkulation av luften till viss del förhindras av den höga och täta växtligheten på 
området, i synnerhet på den nivå (<0,1 m över markytan) som den s.k. walk-over 
mätningen genomfördes. 
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Den geofysiska resistivitetsundersökning som är utförd kunde ej visa på några 
förekommande gasfickor inom aktuella områden undantaget den del av profil 2 som 
låg i anslutning till Handbollen 1 där misstänkt hög resistivitet noterades på djup 
mellan 10 och 25 meter under markytan. Detta kan tyda på förekomst av gas och att 
denna då även förekommer inom de sydvästra delarna av Handbollen 1, dvs en något 
större utbredning är vad tidigare mätningar visat. Noterbart är att samtliga 
markprofiler inte kunde avläsas. Exempelvis kunde ingen profil skapas över området 
med tidigare påvisad gasförekomst, detta på grund av pågående markarbeten. 

Eftersom ingen metangas påträffats i något av de nyinstallerade rören har ej heller 
någon flödeshastighet ”gas screening value” kunnat beräknas. Därmed har ingen 
klassificering utifrån gasförhållandena i marken (Modified Wilson & Card classification3) 
utförts i föreliggande undersökning. 

9 Slutsats och rekommendationer 
Resultatet av föreliggande undersökning visar på ingen eller mycket låg halt av metan 
varvid återbildning av metan ej kunnat detekteras med det för provtagningen aktuella 
instrumentet och tidpunkten.  

Tidigare klassificering av fastigheten Spjutet 1 placerar denna inom riskgrupp 4, 
medelhög till hög risk enligt vedertagen klassificeringsmetod (Modified Wilson & Card 
classification). De tidigare utredningarna och rekommendationerna kvarstår för 
området där gas påträffats och bör läsas i sin helhet i tidigare utredning utförd av 
AFRY4 . 

Någon klassificering utifrån gasförhållandena i marken har ej utförts i föreliggande 
undersökning då gas ej detekterats i tillräckliga halter (endast försumbara nivåer har 
kunnat påvisas = ingen riskklass). Dock bör hänsyn tas till närheten till övriga 
förekomster av gas och erforderliga försiktighetsmått bör vidtas vid byggnation, 
framförallt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ur ett konservativt perspektiv sätts med fördel 
motsvarande rekommendationer som finns för Spjutet 1, liksom Handbollen 1, för de 
fastigheter som ligger i direkt anslutning till dessa.  

I tillägg till ovan: installerade gas-/grundvattenrör där gas påträffats kan med fördel 
kapas strax under markytan och därefter tätas med bentonitlera. 

Genom tidigare undersökningar har förekomsten kunnat avgränsas åt nordväst, 
sydväst från de provpunkter där gas finns konstaterad.  

Resultatet av denna undersökning visar på att ingen gas förekommer på fastigheterna 
söder om fastigheten Spjutet 1. Ingen provtagning har genomförts norrut från den 
konstaterade gasförekomsten. Förekomsten kan således mot bakgrund av dessa 
underlag sägas vara begränsad i samtliga vädersträck utom mot norr där ingen 
provtagning utförts. Dessutom finns en osäkerhet om gas eventuellt kan sträcka sig in 
på det angränsande koloniområdet. Detta då en av de geofysiska profilerna (nr 2) som 
låg i anslutning till Handbollen 1 visade på misstänkt hög resistivitet. Detta kan tyda 
på förekomst av gas och att denna då även förekommer inom de sydvästra delarna av 
Handbollen 1, dvs en något större utbredning är vad tidigare mätningar visat.  

  

                                                
3 CIRIA C659/C665 – Assessing risks posed by hazardous ground gases to buildings, London: 
CIRIA. 
4 PM Kompletterande gasteknisk undersökning avseende gas i mark – 783304, AFRY, 2020.  
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Fältprotokoll gasmätning i 
grundvattenrör/gasrör 

 

BILAGA 2a 



Provtagningsprotokoll
Projektnamn: Miljöteknisk gasundersökning Ängelholm Datum: 2020-09-11

Uppdragsnr: 789166 Plats: Ängelholm, Fridhem
Uppdragsledare: Sven Ardung Provtagare: Mårten Arbrandt

Väderlek:
Temperatur:

Initial Stabil Initial Stabil Initial Stabil Initial Stabil

2007 0,1 0,1 0,1 0,1 6,8 9,2 5,0 6,0 1021,0

2007 0,0 0,0 0,1 0,1 11,8 10,0 3,0 3,0 1021,0

2007 0,1 0,1 0,1 0,1 10,2 9,0 1,0 1,0 1021,0

2007 0,0 0,1 0,0 0,0 11,1 10,0 6,0 3,0 1021,0

2008 0,1 0,1 0,3 0,2 18,9 18,9 0,0 0,0 1021,0

2008 0,2 0,2 0,2 0,2 19,1 19,1 0,0 0,0 1021,0

2008 0,1 0,1 0,2 0,2 19,3 18,3 0,0 0,0 1021,0

2008 0,0 0,0 0,2 0,1 19,7 19,1 0,0 0,0 1021,0

2009 0 0 0 0 18,7 19,3 0 0 1021,0

2009 0 0 0 0 18,7 19,3 0 0 1021,0

2009 0 0 0 0 18,4 19,1 0 0 1021,0

2010 0 0 0,1 0 21 20,8 0 0 1021,0

2010 0 0 0,1 0,1 20 20,5 0 0 1021,0

2010 0 0 0,1 0 19,5 20,1 0 0 1021,0

2010 0 0 0,1 0,1 20,4 20 0 0 1021,0

2010 0 0 0,1 0 19,6 19,8 0 0 1021,0

Provpunkt

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) H2S (ppm) Atmosfärs-
tryck (mbar)

Växlande molnighet
15°C

11:44

12:06

Kommentarer

10:59

11:32

10:35

11:11

09:55

10:10

10:20

10:59

11:32

12:06

10:18

10:43

11:16

10:26



 

Fältprotokoll installation grundvattenrör 
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Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) 12,94 Lock Plast med kulv Rör dia 2"

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 13,94 Låst Ja Material Stål

Rör Benämning 2007_GV Nivå spets (Z3) -6,06 Dexel Nej FilterLängd 7,0 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ Borrat

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå  
m    WZ

Anmärkning Sign

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 20,00 Total längd

B= 1,00 Rök över my

C= Rök under my

Skiss

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

EN

Urtappning

Kapning

Funktionskontroll Åtgärd
Uppfyllning

UPPDRAG UPPDRAGSNR.

BORRHÅL DATUM

2007

Gasmätning i Ängelholm

INSTALLERAT AV

Spolning

Förlängning

783304

2020-08-26

WZ

W1

A

B

C

+Z3

+Z1

+Z1

+Z2

Gasrör_2007.xlsx, GW rör



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) 13,04 Lock Plast med kulv Rör dia 2"

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 14,04 Låst Ja Material Stål

Rör Benämning 2007_GV Nivå spets (Z3) -5,96 Dexel Nej FilterLängd 7,0 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ Borrat

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå  
m    WZ

Anmärkning Sign

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 20,00 Total längd

B= 1,00 Rök över my

C= Rök under my

Skiss

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

EN

Urtappning

Kapning

Funktionskontroll Åtgärd
Uppfyllning

UPPDRAG UPPDRAGSNR.

BORRHÅL DATUM

2008

Gasmätning i Ängelholm

INSTALLERAT AV

Spolning

Förlängning

783304

2020-09-03

WZ

W1

A

B

C

+Z3

+Z1

+Z1

+Z2

Gasrör_2008.xlsx, GW rör



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф ) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф ) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,9

0,9 1,3

1,3 2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

-

-

1,3

Anmärkning

Mörkbrun

Ljusbrun

Ljusgrå

siSaf

siSa

- F: muSa

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

783304 Gasmätning i Ängelholm 2008

Emil NilssonSkruvprovtagningGeotech 504D

2020-09-03

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) 12,12 Lock Plast med kulv Rör dia 2"

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 13,12 Låst Ja Material Stål

Rör Benämning 2009_GV Nivå spets (Z3) -6,88 Dexel Nej FilterLängd 7,0 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ Borrat

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå  
m    WZ

Anmärkning Sign

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 20,00 Total längd

B= 1,00 Rök över my

C= Rök under my

Skiss

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

Spolning

Förlängning

783304

2020-08-26EN

Urtappning

Kapning

Funktionskontroll Åtgärd
Uppfyllning

UPPDRAG UPPDRAGSNR.

BORRHÅL DATUM

2009

Gasmätning i Ängelholm

INSTALLERAT AV

WZ

W1

A

B

C

+Z3

+Z1

+Z1

+Z2

Gasrör_2009.xlsx, GW rör



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) 12,23 Lock Plast med kulv Rör dia 2"

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 13,23 Låst Ja Material Stål

Rör Benämning 2010_GV Nivå spets (Z3) -6,78 Dexel Nej FilterLängd 7,0 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ Borrat

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå  
m    WZ

Anmärkning Sign

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 20,00 Total längd

B= 1,00 Rök över my

C= Rök under my

Skiss

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

Spolning

Förlängning

783304

2020-09-03EN

Urtappning

Kapning

Funktionskontroll Åtgärd
Uppfyllning

UPPDRAG UPPDRAGSNR.

BORRHÅL DATUM

2010

Gasmätning i Ängelholm

INSTALLERAT AV

WZ

W1

A

B

C

+Z3

+Z1

+Z1

+Z2

Gasrör_2010.xlsx, GW rör



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф ) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф ) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,4

0,4 0,6

0,6 1,0

1,0 2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

783304 Gasmätning i Ängelholm 2010

Emil NilssonSkruvprovtagningGeotech 504D

2020-09-03

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

-

-

-

1,5

Anmärkning

Mörkbrun

Ljusbrun

Ljusbrun

Ljusgrå

F: Sa

siLe_sa_

siLe_si_

- F: muSa

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation
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1 Objekt 
På uppdrag av Ängelholms kommun ÅF Infrastructure AB (AFRY) utfört geofysiska 

undersökningar inför exploateringen av området vid Ängelholms idrottsplats. 

2 Syfte 
AFRYs syfte med undersökningen är att utreda förekomsten av gas som påträffades i 

samband med den geotekniska borrningen som utförts i tidigare skede. 

3 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Planering och 

redovisning av utförda fältundersökningar har utförts i enlighet med standarder i  Tabell 

1 och Tabell 2. 

Tabell 1. Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997–2 med korrigering SS-EN 1997–2:1997/AC:2010 

Fältutförande 
Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013  

SS-EN-ISO 22475–1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

Tabell 2. Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Beteckning Standard eller annat styrande dokument 

Geofysiska metoder 

(Resistivitet) 
El 

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SGF 

Metodblad – Geofysiska metoder (www.sgf.net) 

 

4 Befintliga förhållanden 
Undersökningsområdet för de planerade resistivitetslinjerna utgjordes av främst av 

ängsmarker men även en del asfalterade ytor samt aktiva byggplatser.  

Resistivitetsprofilernas läge i plan har anpassats efter de förutsättningar som rådde på 

platsen. Detta innebär främst att undersökningarna har flyttats för att undvika aktiva 

byggplatser samt större asfalterade ytor. Planerade lägen för undersökningen redovisas 

i Figur 1.  

Vid mättillfällena både den 18 och 22 september var vädret torrt och med en temperatur 

på ca 15°C till 18°C. 
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Figur 1. Översiktskarta över resistivitetsprofiler. 
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4.1 Topografi 

Marknivån i undersökningsområdet är mellan nivå +9 till +13. Den generella topografin 

sluttar svagt åt söder och medför en topografisk variation i höjdled på ca 3 m längs varje 

resistivitetsprofil. 

4.2 Befintliga byggnader och anläggningar 

Området är under aktiv byggfas och nya vägar och hus är under byggnation i områdets 

utkanter. 

5 Utsättning/Inmätning 
Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta med DGPS. Inmätning har skett i 

enlighet med geoteknisk mätningsklass B. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 13:30 

Höjdsystem: RH2000 

6 Fältundersökningar 

6.1 Nu utförda undersökningar 

Fältundersökningarna har utförts av AFRY vid två tillfällen, den 18 september av Ulf 

Kristensson och Sasa Sisriak och den 22 september av Ulf Kristenson och Jakob Dinger. 

under september 2020. 

Totalt omfattar fältarbetet 4 resistivitetsprofiler på 300 till 400 m vardera. 

Undersökningslinje 1 kunde inte mätas då undersökningens läge huvudsakligen 

utgjordes av ej mätbara områden, se Figur 1. Mätningarna har utförts med en ABEM 

Terrameter LS med mätning enligt gradientprotokoll med IP fönster. Modelleringen av 

insamlad data utfördes med Res2Dinv. 

De fyra profilerna har blivit inmätta med start och slutpunkt samt däremellan med ett 

avstånd av 5m. Alla inmätningar är utförda med en topcon D-GPS. 

7 Utvärdering resistivitetsundersökning 
Vid tolkning av resistivitetsmätningar jämförs uppmätt resistivitet med typiska 

resistivitetsvärden i jord och berg. I Figur 2 redovisas legend för samtliga 

resistivitetsprofiler och i Figur 3 ges exempel på typiska resistivitetsvärden i jord och 

berg. 

 

Figur 2. Teckenförklaring till resistivitetsprofiler. Färgskalan representerar uppmätt resistivitet i 
ohm-m  
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Figur 3. Typiska resistivitetsvärden i jord och berg. 

7.1 Profil 1 

Profil 1 gick ej att mäta på grund av pågående byggnation och flera asfalterade ytor, 

endast ca 180 meter var mätbara vilket inte är långt nog för att få tillräckligt med 

datapunkter. 

7.2 Profil 2 

Profil 2 har sin start i nordväst några få meter in i skogsområdet och går sedan parallellt 

med gångbanan mot sydväst. Vid ca 210 - 240 m passerar profilen över en asfalterad 

vändplats och går sedan ut över en sandig jord och vidare ut över en gräsbevuxen äng. 

Vid ca 330-340 m passerar profilen även en nybyggd GC- bana och tillhörande bilväg. 

Hela profilen uppvisar generellt mycket låga motstånd som indikerar en finjord med 

relativt högt lerinnehåll. De översta 2 - 3 m har en något högre resistivitet vilket troligen 

motsvarar den dränerade zonen i jordlagret (Figur 4). 

Vid 90 till 160 m på nivå ca +0 till -15 påträffas ett område med högre resistivitet vilket 

kan indikera förekomsten av gas, alternativt ett mer grovkornig material. 

 

Figur 4. Modellering av resistivitetsprofil 2. Område inom svart markering har förhöjd uppmätt 
resistivitet vilken kan indikera förekomsten av gas, alternativt ett mer grovkornigt material. 
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7.3 Profil 3 

Profilen har sin början vid GC–banan i norr och går sedan sydvästligt parallellt med 

kolonilotterna.   

Hela profilen uppvisar generellt mycket låga resistivitetsvärden som indikerar en finjord 

med relativt högt lerinnehåll. De översta 2 - 3 m har en något högre resistivitet och 

detta motsvarar troligen den dränerade zonen i jordlagret (Figur 5). 

Kring ca +0 noteras en tydlig sänkning av resistiviteten, detta är tolkat som övergången 

till ett saltare grundvatten som sänker resistiviteten. 

Ingen indikation på gas har identifierats. 

 

Figur 5. Modellering av resistivitetsprofil 3. 

7.4 Profil 4 

Profilen har sin början vid den nyasfalterade vägen som byggts genom område. 

Profilen går först över en sandig grusig jord innan den passerar nästa tvärgata och 

därefter över en mindre jordvall, sedan fortsätter den ut på ängsmark till slutet av 

profilen. 

Hela profilen uppvisar generellt mycket låga resistivitetsvärden som indikerar en finjord 

med relativt högt lerinnehåll. De översta 2 - 3 m har en något högre resistivitet och 

detta motsvarar troligen den dränerade zonen i jordlagret (Figur 6). 

Kring ca +0 noteras en tydlig sänkning av resistiviteten, detta är tolkat som övergången 

till ett saltare grundvatten som sänker resistiviteten. 

Ingen indikation på gas har identifierats. 

 

Figur 6. Modellering av resistivitetsprofil 4. 
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7.5 Profil 5 

Profilen har sin början vid nybygget i nordöst och går sedan i sydvästlig riktning ned 

mot handelsträdgården. Hela linjen utgörs av ängsmark, med undantag för ett fåtal 

meter i början av profilen i norr, där profilen ligger på gräsmatta och korsar en GC-bana. 

Hela profilen uppvisar generellt mycket låga resistivitetsvärden som indikerar en finjord 

med relativt högt lerinnehåll. De översta 2 - 3 m har en något högre resistivitet och 

detta motsvarar troligen den dränerade zonen i jordlagret (Figur 7). 

Kring ca +0 noteras en tydlig sänkning av resistiviteten, detta är tolkat som övergången 

till ett saltare grundvatten som sänker resistiviteten. 

Ingen indikation på gas har identifierats. 

 

Figur 7. Modellering av resistivitetsprofil 5. 

8 Värdering av undersökningen 
Undersökningen utfördes under torra förhållanden vilket medför förhöjda 

resistivitetsnivåer i ytan men bedöms inte väsentligt påverka mätresultaten.  

Profil 1 fick utgå då denna inte var möjlig att genomföra med avseende på 

förutsättningarna på platsen. 

Gällande profiler 2, 3, 4 och 5 har mätningarna gått bra och modellerna har gått att 

färdigställa med godtagbar modelleringsosäkerhet. 

8.1 Generell tolkning 

Undersökningen har gett en god inblick gällande den rådande geologin och stratigrafin i 

området.  

Den redovisar en enhetlig bild av området med en dränerad zon på 2 till 3 meter och 

därefter en sötvattenförande zon ner till ca +0. Under nivå +0 sjunker resistiviteten och 

detta tolkas som en övergång till ett mer salt grundvatten. 

Resistiviteten är generellt mycket låg i samtliga delar av profilerna, detta indikerar en 

finjord med högt lerinnehåll och låg porositet. 

Det är endast i profil 2 som indikation på gas har påträffats. 

9 Övrigt 
Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För förklaring 

till de geotekniska benämningarna hänvisas till SGF:s hemsida: www.sgf.net (Svenska 

Geotekniska Föreningen). 
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Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i mark inom fastigheterna Handbollen 1, Startpistolen 1 och 
Spjutet 1, Ängelholms kommun  
 

 

1 Bakgrund och syfte 
Vid tidigare utförd geoteknisk undersökning påträffades en brännbar gas i ett av 
borrhålen. Gasens sammansättning och härkomst bedömdes vara okänd. Ytterligare 
en undersökning har utförts genom fältmätning av gas i två grundvattenrör. I det ena 
röret påträffades hög halt av metangas. Platsen har getts riskklass 4. Baserat på de 
utförda undersökningarna bedömdes det inte möjligt säkerställa var gasen kommer 
ifrån eller dess utbredning, utan det krävs ytterligare undersökningar.  
 
Syftet med den utförda undersökningen var att försöka avgränsa förekomsten av 
metan, utreda eventuell förekomst av ytlig gas samt om möjligt utreda gasens 
härkomst.  

2 Områdesbeskrivning 
Fastigheten Handbollen 1 och dess angränsande fastigheter i norr och söder 
(Startpistolen 1 och Spjutet 1) som utgör undersökningsområdet ligger i södra delen 
av Ängelholm, figur 1. Söder om undersökningsområdet finns ett koloniområde och i 
norr en idrottsanläggning. I nordväst och sydöst återfinns bostäder, figur 2.  
 
Fastigheten Handbollen 1 samt Spjutet 1 består idag av gräsyta och ett tunt växtskikt, 
utan några byggnader och på fastigheten Startpistolen 1 återfinns en parkering som är 
delvis asfalterad.  
 

 
Figur 1. Översiktskarta över Ängelholm. Aktuellt undersökningsområde är ungefärligt markerat 
med röd figur. © Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001 
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Figur 2. Flygbild med fastigheterna (Handbollen 1, Startpistolen 1 och Spjutet 1) som utgör 
undersökningsområdet ungefärligt markerade med rödstreckad figur. © Lantmäteriet Medgivande 

R50086180_200001 

3 Geologi och hydrogeologi 
Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga marklagren inom fastigheterna samt dess 
närhet av postglacial grovsilt-finsand, figur 3. Troligen återfinns även fyllnadsmassor 
av varierande karaktär på fastigheten Startpistolen 1 där en parkering förekommer. 
Enligt SGU är jorddjupet i närområdet cirka 90 meter.  
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Spjutet 1, Ängelholms kommun  

 

Figur 3. Utdrag ur SGUs kartdatabas för jordarter skala 1:25 000 – 1:1 000 000. 
Undersökningsområdets ungefärliga läge är inringat i svart. Orange färg illustrerar postglacial 

grovsilt-finsand.   
 
I tidigare utförd undersökning 2019 påvisades humushaltig sand översta metern följt 
av siltig sand ner till 2 meter under markytan (m.u.my.). Från 2 ner till 19 m.u.my. 
noterades lera med tunna lager av siltig sand1. 

4 Tidigare utförda undersökningar  
PQ Geoteknik och Miljö AB utförde år 2018 en markundersökning2 i samband med att 
fastigheten Handbollen 1 eventuellt skulle förvärvas. Gas påträffades som av 
Ängelholms kommun konstaterades vara brännbar samt att den inte härstammade 
från en läckande ledning.  
 
Sweco utförde 2019, med anledning av ovan påträffad gas, en mätning och 
riskbedömning av gasförekomst i mark3. Två grundvattenrör sattes och metangas 
påträffades vid fältmätning i hög halt i ett av rören (1901) på den östra delen av 
fastigheten Handbollen 1. Halten ökade vid längre tids pumpning men avtog sedan 
efter en tid. Som högst påträffades 96 % metangas i röret placerat på sydöstra delen 
av fastigheten. Gasförekomsten är inte avgränsad och dess härkomst har inte kunnat 
fastställas.  

5 Historisk inventering 
I Skåne länsstyrelses EBH-register4 har inga objekt registrerats inom aktuella 
fastigheter. Väster om undersökningsområdet har en grafisk industri tidigare varit 
placerad, ej riskklassad. Nordöst om området har växthus tidigare varit placerade. 
Inga av dessa verksamheter bedöms ha någon påverkan på eventuell gasförekomst 
inom undersökningsområdet.  

                                                
1 Sweco AB, 2019. Mätning av gasförekomst i mark. 
2 PQ Geoteknik & Miljö AB, 2018. Geoteknisk och markmiljöundersökning.  
3 Sweco AB, 2019. Mätning av gasförekomst i mark.  
4 https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c  
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Miljöenheten i Ängelholms kommun anger att det inte finns några ärenden för 
fastigheterna Startpistolen 1 eller Spjutet 1.  

På Handbollen 1 har gas tidigare påträffats och i miljöenhetens diarie finns uppgifter 
om att det även ska ha påträffats gas i fickor söder om aktuellt område på gamla 
Vilhelmsfältet. På Handbollen 1 har även förorening i form av PAH-H och bly påträffats 
i halt över KM. 

Miljöenheten anger även att det finns en gammal deponi i anslutning till Kullavallen 
som ligger cirka 1,5 km från undersökningsområdet. Det är osäkert om deponigas kan 
ha bildats i deponin samt om deponin i så fall kan vara källa till påträffad gas inom 
aktuellt undersökningsområde men bedömningen är att detta är mindre troligt.  

I övrigt har det inte framkommit några uppgifter i Ängelholms kommuns diarie som 
bedöms kunna påverka potentiell gasbildning i området.  

På historiska flygbilder från 1960 och 1975, figur 4 och 5, syns ingen verksamhet inom 
aktuellt undersökningsområde. Troligen har marken använts för jordbruk.   

Figur 4. Historisk flygbild från år 1965. Aktuellt undersökningsområde är ungefärligt utmärkt 
med rödstreckad figur. © Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001   
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Figur 5. Historisk flygbild från år 1970. Aktuellt undersökningsområde är ungefärligt utmärkt 
med rödstreckad figur. © Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001   

6 Generellt om gas  

Under anaeroba (syrefria) förhållanden bryts organiskt avfall ner och gas frigörs. Så 
länge det finns tillgång till organiskt nedbrytbart material och vatten kommer 
gasbildning att pågå. Hur mycket gas som bildas samt i vilken hastighet beror på typ 
av organiskt material samt hur finfördelat materialet är5. 

Gas transporteras där motståndet är minst. Speciell uppmärksamhet måste därför 

ägnas dräneringar för husgrunder och ledningar6. 

6.1 Sammansättning  
Gas av olika härkomst har generellt olika sammansättning. Det finns mest information 
tillgänglig gällande deponigas men gas kan även bildas från andra källor7: 
 

• Deponigas 
• Naturgas (natural mains gas) 
• Geologiskt härledd gas, gruvgas (geologically-derived methane (mine gas)) 
• Sumpgas (marsh gas) 
• Avloppsgas (sewer gas) 

 
I tabell 1 nedan från Environmental agency UK sammanfattas innehåll som är vanligt i 
olika typer av gas. 

                                                
5 Avfall Sverige, 2012. Avfall Sveriges deponihandbok, rapport D2012:02. 
6 SGI, 2011. Underlag för vägledning beträffande inventering, undersökning och riskklassning av gamla 
deponier. 
7 Environmental agency UK, Guidance on the management of landfill gas.  
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Tabell 1. Vanliga sammansättningar i olika typer av gas 

 
I nedanstående figur (figur 7) illustreras olika typer av gaser och källan till dem. 
Figuren är hämtad från den brittiska vägledningen om deponigaser från UK 
Environmental agency8. 

 

Figur 7. Gaser i mark och dess ursprung. 

 
I deponigas är generellt metangas och koldioxid de dominerande gaserna, ungefär 50 
% av varje, men det kan även förekomma mindre mängder av väte, kväve och 
svavelväte. Metangas och koldioxid är lukt- och färglösa medan exempelvis svavelväte 

                                                
8 Guidance on the management of landfill gas – Landfill directive LFTGN 03, The Environment Agency, Bristol, 
September 2004. 
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kan medföra dålig lukt. I en deponi kan gasen (deponigasen) även innehålla låga 

halter av andra ämnen, beroende på vad som deponerats9.  

 
I tabell 2 nedan från Avfall Sverige visas generell sammansättning för deponigas. 
Variationen är väsentlig mellan olika deponier beroende på vad som deponerats9.  
 

Tabell 2. Generell sammansättning deponigas 

 

6.2 Risker  
Halter som bedöms medföra explosionsrisk är en metankoncentration på 5–15 
volymprocent i luft9.  
 
Generellt bedöms gas/deponigas inte utgöra risk för människors hälsa utomhus, i det 
fria, men försiktighetsåtgärder bör vidtas i slutna utrymmen som exempelvis 
byggnader. Risker som då bör beaktas är explosionsrisk samt kvävning. En hög 
gasproduktion innebär ökad risk, men risker även vid låg till måttlig gasproduktion kan 
ej bortses ifrån. Gas kan under lång tid ansamlas i slutna utrymmen och resultera i 

explosion eller kvävning10. 

7 Genomförande 
Arbetet följer Naturvårdsverkets rapporter 4310, 4311, 4918, 5976 och Svenska 
Geotekniska Föreningens rapport 2:2013 i tillämpliga delar.  

Inför fältarbetet utfördes ledningskoll och berörda ledningsägare kontaktades. 
Beställaren ansvarade för eventuella interna ledningar.  

7.1 Avgränsning av påträffad gas 
Grundvattenrör i metall installerades i fyra punkter på fastigheten Handbollen 1 samt 
de angränsande fastigheterna Startpistolen 1 och Spjutet 1. Placering av rören 
framgår av situationsplanen i Bilaga 1. Inmätning av provtagningspunkter utfördes 
med hjälp av GPS. Rören drevs ner till önskat djup, 19 meter under markytan 

                                                
9 Avfall Sverige, 2012. Avfall Sveriges deponihandbok, rapport D2012:02.  
 
10 SGI, 2011. Underlag för vägledning beträffande inventering, undersökning och riskklassning av gamla 
deponier.  
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(m.u.my.) och filter sattes på 12–19 m.u.my. Det stora filterspannet användes för att 
möjliggöra en så optimal inträngning för gas och grundvatten som möjligt. 
Fältprotokoll med avseende på jordart fördes.  

Efter installation utfördes fältmätning av gas i de fyra nyinstallerade rören (benämnda 
2003-2006) samt de två befintliga (benämnda 1901 och 1902). Mätning utfördes med 
Gas Analyser Biogas 5000.  

Utöver mätningen i grundvattenrören gjordes även en uppmätning av 
återbildningshastigheten av gas i de rör där metangas påträffats. Syftet med 
mätningarna var att kontrollera hur snabbt rörvolymen åter fylls med markgas för att 
beräkna återbildningshastigheten. Detta görs genom att använda de högst uppmätta 
metankoncentrationerna och högsta partialtrycken och/eller flödeshastigheterna för att 
på så sätt beräkna så kallade gas screening values, GSV. Genom att beräkna detta kan 
olika platser klassificeras utifrån gasförhållanden i marken (Modified Wilson and Card 
classification11). Återbildningshastigheten i föreliggande fall mättes genom att rören 
tömdes på gas med hjälp av en extern pump. Innan rören tömdes uppmättes 
haltnivån av metan i rören.  

För utökad analys av de ämnen som förekommer i deponigaserna togs även ett antal 
luftprover ut i de fyra nya grundvattenrören samt från ett av de redan befintliga rören, 
rör 1901. Luftprover uttogs i lufttäta och för ändamålet speciellt anpassade påsar som 
samlades upp med hjälp av en vakuumpump. Se figur 6 nedan. 

 

Figur 6. Uttag av provluft från grundvattenrör 

                                                
11 CIRIA C659/C665 – Assessing risks posed by hazardous ground gases to buildings, London: 
CIRIA. 
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De uttagna luftproverna skickades till RISE (Research Institutes of Sweden) för analys. 
Vid RISE utfördes en bred skanning av de organiska och svavelhaltiga föreningar för 
att analysera de ämnen som förekommer i provluften. Analys utfördes med 
gaskromatografi (GC) med olika detektorer.  

7.2 Utredning gällande eventuell ytlig förekomst av gas 
Provtagning av eventuell ytlig naturlig gas/deponigas genomfördes av personal från 
AFRY. Provpunkterna var jämt utplacerade på fastigheterna inom området, se Bilaga 1. 

Fältmätning av gas utfördes vid sex ytliga provpunkter (provpunkt 2008-2013). Ett 
perforerat jordspett slogs ner i marken till ca 0,7 meters djup. Efter detta monterades 
en koppling på spettet som i sin tur anslöts till mätinstrumentet. Instrumentet mäter 
metan, koldioxid, syre, kolmonoxid och svavelväte. Därefter pumpades gasen upp och 
halten av aktuella parametrar avlästes i displayen under cirka tre minuter. Stabilt 
värde samt högsta värde noterades. 

Vid provtagningstillfället fördes fältprotokoll. 

8 Resultat 
I Bilaga 1 visas provpunkternas placering.  

I Bilaga 2 redovisas samtliga fältintryck.  

I Bilaga 3 redovisas analysrapport.  

8.1 Fältobservationer 
Inom undersökningsområdet finns ett övre lager av fyllnadsmaterial bestående av 
sand eller mull med en mäktighet på mellan 0,8 till 1,4 m. I provpunkt 2005 
påträffades även antropogent inslag i fyllnadsmaterialet bestående av tegel. Det 
naturliga materialet består främst av sand och lera i olika nivåer samt inslag av silt 
och grus. Samtliga iakttagelser som gjordes vid borrning redovisas i Bilaga 2.  

8.2 Avgränsning av tidigare påträffad gasförekomst 
I uppdraget ingick att försöka avgränsa den påträffade gasförekomsten i provpunkt 
1901. Detta har gjorts genom att fyra nya grundvattenrör installerats och fältmätning 
av gas samt uttag av gasprover för analys har utförts i respektive rör.  

8.2.1 Fältmätning av ämnen med direktvisande instrument 
Fältmätning utfördes i de två gamla rören (1901 och 1902) samt de fyra nya rören 
(2003-2006). En sammanställning av halterna visas i tabell 3. 

I 1901 uppmättes halt av metan, maximal halt 17,4 %. I samma rör uppmättes även 
halt av metan vid den förra mätningen år 2019, då var maximal uppmätt halt 96 %. I 
övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda halter i aktuellt rör.  

I det nyinstallerade röret 2006 uppmättes en maximal metanhalt på 92,5 %. Utöver 
detta uppmättes en högsta halt av kolmonoxid på 65 ppm samt låg syrehalt.  

I övriga rör uppmättes ingen halt av metan. I 2005 och 2003 uppmättes dock en 
något förhöjd halt kolmonoxid på 22 ppm respektive 9 ppm som högst.  
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Tabell 3. Sammanställning av uppmätta halter av gaser i grundvattenrören.  

Provpunkt 
Metan Koldioxid Syre Kolmonoxid Svavelväte 

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) CO (ppm) H2S (ppm) 

Explosionsrisk12 5 - 15  -   -   -   -  

Deponigas typisk 

sammanstättning12 
40 - 60 30 - 40 0-2 -  10-1000  

Naturlig gas typisk 

sammansättning13 

17-97  

(11-88 i sumpgas) 
0-9,5 - 4,7 - 

1901 
Stabil 11,3 0,2 18,7 0 0 

Min/Max 17,4 0,1 20,6 0 0 

1902 
Stabil 0 0,1 22,0 0 1 

Min/Max 0 0,1 21,9 0 0 

2003 
Stabil 0 0,1 21,5 0 1 

Min/Max 0 0,2 20,6 9 0 

2004 
Stabil 0 0,1 21,8 0 0 

Min/Max 0 0,1 21,6 0 0 

2005 
Stabil 0 0,1 20,8 3 0 

Min/Max 0 0,1 20,7 22 0 

2006 
Stabil 87,6 0,1 1,3 65 0 

Min/Max 92,5 0,1 12,2 61 0 

 

8.2.2 Återbildningshastighet 
I de två rör där metangas har påträffats har kontroll av återbildningshastighet gjorts.  
Sweco har vid tre tillfällen under 2019 beräknat återbildningshastigheten i rör 1901. 
AFRY har kompletterat med kontroll av återbildningshastighet i rör 2006.  

Efter initial mätning tömdes röret på luft med hjälp av en luftpump. Därefter gjordes 
mätningar med intervallen i tabell 4 nedan.  

  

                                                
12 Avfall Sverige, 2012. Avfall Sveriges deponihandbok, rapport D2012:02. 
13 Environmental agency UK, Guidance on the management of landfill gas. 
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Tabell 4. Resultat från mätning av återbildningshastighet i provpunkt 2006. Första stabila 

uppmätta värde var 87,6 % (mätning direkt då röret stått stängt sedan mätning veckan innan) 

övertryck i röret vid första mätning. Vid senare "startmätning" uppmättes ett stabilt värde på 

27,3%.  

Provpunkt: 2006 

Tid Metan CH4 (%) Kommentar  
Startvärde 27,3 Uppmätt värde innan utpumpning 

0 min 0 Rör tömt, antas 0 värde 

5 min 11,8 Momentant värde 

10 min 20,7 Momentant värde 

15 min 24,1 Momentant värde 

20 min 27,4 Momentant värde 

 

8.2.3 Analysresultat 
I tabell 5 redovisas resultaten från analysen av organiska och svavelhaltiga ämnen 
som gjordes av RISE. Påsarna analyserades för permanentgaser med MicroGC, för 
kolväten med GC utrustad med FID-detektor och för svavelkomponenter GC med 
detektor PFPD. Analysrapport bifogas som bilaga 2. 

Tabell 5. Resultat av analys organiska svavelhaltiga ämnen 

Prov-

punkt 

Metan 

(ppm) 

Etan 

(ppm) 

Metanol 

(ppm) 

Propen/ 

propan 

(ppm) 

Isobutan 

(ppm) 

CO2 

(%) 

N2 

(%) 

O2 

(%) 

H2 (%) 

     

2003 35 - - - - 0,07 76,4 20,3 0,009 

2004 52 - - - - 0,05 76,0 20,7 0,008 

2005 35 - 7 2 6 0,07 76,2 20,5 0,009 

2006 416800 6 - - - 0,23 44,1 11,4 0,026 

1901 407300 2 - - - 0,40 44,2 12,0 0,003 

 

Som framgår av ovanstående tabell påträffades förhöjd gasförekomst i rör 2006 och 
1901. I övriga provpunkter påträffades i stort sett bara något förorenad luft. Det 
påträffades även mindre mängder av vätgas i provpunkterna. Vätgas är mycket 
flyktigt och det finns därför en risk att analyserade halter i tabellen ovan är något 
underskattade då tiden mellan provtagning och analys var ett par dygn. 

Värt att notera är också att inga detekterbara halter av svavelföreningar hittades i 
någon av provpunkterna. 

8.3 Ytlig förekomst av gas 
Vid den tidigare genomförda undersökningen (2019) uppmättes låga halter av 
metangas vid markytan. För att kontrollera förekomst av eventuell gas i ytlig jord 
utfördes gasmätning i sex ytliga provtagningspunkter.  

Inga halter av metan uppmättes och endast låga halter av koldioxid, kolmonoxid och 
svavelväte uppmättes. En sammanställning av uppmätta halter visas i tabell 6. 
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Tabell 6. Sammanställning av uppmätta halter av gaser ytligt inom området.  

Provpunkt 
Metan Koldioxid Syre Kolmonoxid Svavelväte 

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) CO (ppm) H2S (ppm) 

Explosionsrisk14 5 - 15  -   -   -   -  

Deponigas typisk 

sammanstättning14 
40 - 60 30 - 40 0-2 - 10-1000  

Naturlig gas typisk 

sammansättning15 

17-97  

(11-88 i sumpgas) 
0-9,5 - 4,7 - 

2008 
Stabil 0 0,1 21,1 1 1 

Min/Max 0 0,1 21,1 0 1 

2009 
Stabil 0 0,1 21,1 0 1 

Min/Max 0 0,1 21,1 0 0 

2010 
Stabil 0 0,1 21,6 0 0 

Min/Max 0 0,1 21,5 2 0 

2011 
Stabil 0 0,1 21,5 0 0 

Min/Max 0 0,2 21,0 0 0 

2012 
Stabil 0 0,1 21,2 0 1 

Min/Max 0 0,1 21,1 0 0 

2013 
Stabil 0 0,1 21,3 0 0 

Min/Max 0 0,1 21,2 0 0 

 

9 Föroreningssituation 

9.1 Avgränsning av påträffad gasförekomst 
Förhöjd gasförekomst i provpunkt 1901, placerad på fastigheten Handbollen 1, 
bekräftades vid utförd fältmätning 2020, men metangashalten var markant lägre vid 
den nu utförda fältmätningen än den som utfördes 2019. Sydöst om 1901, på 
fastigheten Spjutet 1 finns provpunkt 2006 placerad. Även i denna provpunkt 
uppmättes förhöjd halt av metangas. I övriga provpunkter placerade nordväst och 
söder om 1901, på fastigheterna Handbollen 1 och Startpistolen 1, uppmättes inga 
anmärkningsvärda gashalter vid fältmätning. Ingen provpunkt är placerad norr om 
1901 då detta var utanför undersökningsområdet.  

Påträffad gasförekomst kan utifrån utförd fältmätning sägas avgränsad åt nordväst, 
väst och söder men är inte avgränsad åt sydöst och öster. Det föreligger även 
osäkerhet om eventuell gasförekomst har en ytterligare utbredning åt norr.  

9.2 Återbildningshastighet  
Återbildningshastigheten har beräknats vid de provpunkter där förhöjda 
metangashalter påträffats. 
 
Gasåterbildningshastigheten (GSV) beräknas enligt formeln nedan: 
GSV (l/h) = maximal gaskoncentration (% v/v) * maximalt gasflöde (l/h) 
 

                                                
14 Avfall Sverige, 2012. Avfall Sveriges deponihandbok, rapport D2012:02. 
15 Environmental agency UK, Guidance on the management of landfill gas. 
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Resultatet av provtagningen av återbildningshastigheten i rör 1901 har under 2019 
beräknats av Sweco vid tre tillfällen och resulterade i en GSV på 12,5 , 19,6 respektive 
12,9.  
 
I figur 7 nedan illustreras gasåterbildningshastigheten i rör 2006. Pumphastigheten i 
mätinstrumentet är ungefär 550 ml/min. 
 

 

Figur 7. Gasåterbildningshastighet rör 2006 

I beräkningen av GSV för rör 2006 har pumphastigheten för mätinstrumentet använts. 
Detta bedöms ge en konservativ beräkning som motsvarar ”worst-case” då 
provvolymen i röret var litet och inte räckte för att instrumentet skulle kunna mäta i 
en minut. GSV-värdet för rör 2006 har beräknats till 11 l/h.   

9.3 Ursprung påträffad gas 
Från analysen av organiska och svavelhaltiga ämnen som gjordes i luftproverna visade 
analysen att i provpunkter 2003-2005 detekterades i stort sett bara omgivningsluft. I 
grundvattenrör 1901 och 2006 analyserades förhöjda metanhalter runt 40 vol-%, 
syrehalter runt 12 vol-% och koldioxidhalter runt 0,2-0,4 vol-% vilket tyder på att 
gasföroreningar förekommer.  

I tabell 7 nedan redovisas analyserade halter i rör 1901 och 2006 med en jämförelse 
mot den generella sammansättningen av deponigas som redovisas från Avfall Sverige 
samt UK Environment Agency. Variationen är väsentlig mellan olika deponier beroende 
på vad som deponerats16.  
 
I kolumnen till vänster redovisas de så kallade bulkgaserna från deponier. Bulkgaser 
innebär de ämnen som förekommer i procentnivåer. Det finns normalt även ett stort 
antal andra spårämnen i lägre haltnivåer. Flera av spårämnen har låga lukttrösklar och 
orsakar ofta de luktstörningar som är associerade med deponigas. 

  

                                                
16 Avfall Sverige, 2012. Avfall Sveriges deponihandbok, rapport D2012:02. 
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Tabell 7 Analyserade halter i rör 1901 samt 2006 samt en jämförelse mot typiska värden från 
deponier som redovisas av Avfall Sverige samt UK Environment Agency. 

Gaskomponent 

Analys-

resultat 

rör 

1901 

Analys-

resultat 

rör 

2006 

Typiska värden 

redovisade av 

Avfall Sverige 

Typiska värden redovisade 

av UK Environmental 

Agency 

Generell 

sammansättning 

Typiska 

värden 

Observerade 

maximala 

halter 

Metan (vol-%) 40,7 41,7 40-60 63,8 88,0 

Koldioxid (vol-%) 0,40 0,23 30-40 33,6 89,3 

Kväve (vol-%) 44,2 44,1 1-20 2,4 87,0 

Vätgas (vol-%) <0,003 0,03 0,2 0,05 21,1 

Syre (vol-%) 12,0 11,4 0,2 0,16 20,9 

 
 
Som framgår av ovanstående tabell skiljer sig analyserade värden i rör 2006 och 1901 
framförallt mot de typiska haltnivåer av syre, koldioxid och kväve som normalt 
förekommer i deponigaser. 

9.4 Ytlig gas 
Vid undersökningen påträffades inga halter av gaser vid den ytliga provtagningen som 
generellt förekommer i deponier som medför misstanke om deponigasbildning eller 
ansamling av deponigas. Generellt påträffades inga anmärkningsvärda halter och 
risken för gasbildning från deponi eller naturlig källa bedöms som liten.   

10 Riskklassning/riskbedömning 
Riskklassning och riskbedömning görs utefter metodik (brittisk) som beskrivs i 
rapporter från CIRIA11, 17 samt NHBC18. Organisationerna CIRIA (the Construction 
Industry Research and Information Association) och NHBC (National House-Building 
Council) är brittiska oberoende forsknings- och informationsorganisationer som verkar 
inom byggindustrin. 

Baserat på framräknat GSV och högsta uppmätta koncentrationer av, i föreliggande 
fall, metan tilldelas varje provpunkt en bedömningskriterie i form av en så kallad 
”karakteristisk situation” enligt tabell 8. Utifrån detta kan förslag på åtgärder vid 
uppförande av byggnader tas fram. Omfattning av åtgärderna skiljer sig åt beroende 
på vilken typ av byggnad (enligt information från kommunen och vad som angetts i 
tidigare upprättad rapport22 – ingen källare ska byggas samt att pålning inte kommer 
att ske på fastigheten) det rör sig om och framgår av tidigare refererade CIRIA-
rapporter.  

Observera att såväl beräkningen av GSV som den vidare riskbedömningen inte enbart 
är en beräkning, utan likväl en bedömning, där också andra aspekter vägs in såsom 
gassammansättning, variationer mellan olika mättillfällen och geologi. 

En sammanfattande tabell med riskklassificering utifrån olika bedömda GSV och/eller 
uppmätta koncentrationer presenteras i Tabell 8. 

                                                
17 CIRIA R131 – The measurements of methane and other gases from the ground, London: 
CIRIA. 
18 Guidance on Evaluation of Development Proposals on sites where methane and carbon dioxide 
are present. Amersham: NHBC. 
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Tabell 8. Bedömning enligt modifierad Wilson-Card-klassificering.  

Karakteristisk 

situation 

Riskklass GSV 

(l/h) 

Ytterligare faktorer Antal barriärer 

(flerbostadshus) 

1 Mycket låg 
risk 

<0,07 Typiskt metanhalt 

<1% och/eller 

koldioxid ≤5%. 

Om halter överstiger 
dessa använd 

situation 2. 

Inga 

2 Låg risk <0,7 Flöde från borrhål 

<70 l/h. Överskrids 
detta använd 
situation 3. 

2 

3 Medelhög 
risk 

<3,5  2 

4 Medelhög 
till hög risk 

<15 Kvantitativ 

riskbedömning krävs 
för bedömning av  

skyddsåtgärder  

3 

5 Hög risk <70  4 

6 Mycket hög 
risk 

>70  5 (gaskälla 
behöver minskas 

först) 

 

Ett uppmätt GSV på 11 l/s medför att den karakteristiska situationen bedöms 
motsvara riskklass 4 (medelhög till hög risk). Detta förstärker tidigare bedömning där 
den karakteristiska situationen bedömdes motsvara riskklass 4. Övriga förutsättningar 
som styrker detta är att gasen förekommer på större djup, ca 12–19 m u my, samt att 
geologin ovan gasen består av lera. Att källare inte ska byggas samt att pålning inte 
kommer att ske på fastigheten bidrar är också förutsättningar för denna bedömning.  

11 Slutsats och rekommendationer  
Fältmätningar samt analysresultat visar att det förekommer gas djupt i marken inom 
nordöstra delen av Handbollen 1 och nordvästra delen av Spjutet 1. Gasförekomesten 
är inte avggränsad åt öst/sydöst samt åt norr där ingen provtaging är utförd. 
Gasförkomsten kan däremot sägas vara avgränsas åt nordväst, väst och sydväst.  

Provtagning för analys av organiska och svavelhaltiga ämnen har visat att luften i 
rören västerut och söderut (rör 2002-2005) i stort sett innehåller normal 
omgivningsluft. I grundvattenrör 2006 och 1901 har förhöjda haltnivåer av metan 
påvisats vilket tyder på gasförekomst. I tabell 9 nedan redovisas typiska värden för 
olika gaser som publiceras av den brittiska motsvarigheten till Naturvårdsverket (The 
Environment Agency)19. Analysen av organiska och svavelhaltiga halter i de två rör där 
gasförekomst påvisades visade metanhalter runt 40 vol-%, koldioxid lägre än 0,4 vol-
% samt kvävgashalter runt 44 vol-% vilket, vid en jämförelse mot gaserna i tabell 9 
nedan, främst påminner om sumpgas (Marsh gas). Det ska dock poängteras att endast 
                                                
19 Guidance on the management of landfill gas – Landfill directive LFTGN 03, The Environment Agency, Bristol, 
September 2004. 
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Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i mark inom fastigheterna Handbollen 1, Startpistolen 1 och 
Spjutet 1, Ängelholms kommun 

en analys per provpunkt har gjorts på GC och intervallområdet för flera av ämnena är 
stort. 

Tabell 9. Sammansättning av några vanliga gaser i mark 

Gasåterbildningshastigheten i rör 2006 har beräknats till ett liknande GSV-värde som 
Sweco tidigare beräknat för rör 1901. De säkerhetsåtgärder som Sweco 
rekommenderade20 vid riskbedömningen/riskklassningen till Skanska 2019 bedöms 
fortfarande vara representativa för gasförekomsten efter den här utökade studien. Det 
vill säga den karakteristiska situationen motsvarar en 4:a enligt Wilson-Card-
klassificeringen (medelhög till hög risk).  

Under förutsättning att den tilltänkta konstruktionen av de planerade flerbostadshusen 
(ej källarkonstruktion eller pålning) inte ändras så kvarstår även kravet på tre nivåer 
av barriärer. Den första barriären är den fördelaktiga geologin vilken utgörs av det 
mäktiga lerlagret inom området och utöver det rekommenderas att minst två av 
nedanstående åtgärdsförslag, tillika barriärer, utförs: 

• Passivt ventilerad bottenplatta
• Gastätt membran på bottenplattan
• Täta fogar och genomföringar
• Installation av gaslarm vid utrymmen under marknivå, ex hisschakt.

12 Bilagor 
Bilaga 1 – situationsplan med provpunkter 

Bilaga 2 – fältprotokoll

Bilaga 3 – analysrapporter  

20 Mätning av gasförekomst i mark, Handbollen 1, Ängelholm, Rapport 13009985, Sweco 2019. 
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Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 1,4

1,4 4,5

4,5 15,5

15,5 18,2

18,2 19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Sa

1,0m

Le

Prov nr Mtrl.   Typ

Sa

Le

- F:saMu

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

783304 Gasrör i Ängelholm 2003

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2020-04-30

Befintlig

82 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,8

0,8 15,5

15,5 19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

1,0m

Prov nr Mtrl.   Typ

Le_sa_

(gr)Sa

- F:Sa

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

783304 Gasrör i Ängelholm 2004

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2020-04-29

Befintlig

82 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 1,3

1,3 4,0

4,0 15,5

15,5 17,5

17,5 19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

(gr)Sa

1,0m

Le_si_

Prov nr Mtrl.   Typ

Fsa_le_

Le

- F:Sa, tegel

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

783304 Gasrör i Ängelholm 2005

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2020-04-29

Befintlig

82 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 1,0

1,0 16,5

16,5 18,0

18,0 19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Le

1,0m

Prov nr Mtrl.   Typ

Le_si_

Sa

- F:muSa

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

783304 Gasrör i Ängelholm 2006

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2020-04-30

Befintlig

82 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB
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SAMMANFATTNING 

 
Påsarna analyserades för permanentgaser med MicroGC, för kolväten med GC med 
FID och för svavelkomponenter  GC med PFPD. 
 
Tabell 1. Resultat från analyserna 

  ppm     %     

  metan  etan meOH 

propen/ 

propan isobutan CO2 N2 O2 H2 Ar 

1a 35136 7     0.0653 76.1931 20.4728 0.0090 0.9114 

1b 35137 35     0.0449 76.3711 20.3284 0.0070 0.9135 

2a 35138 52     0.0432 75.9870 20.7018 0.0080 0.9089 

2b 35139 14     0.0462 75.9956 20.6945 0.0060 0.9090 

3a 35140 35  7 2 6 0.0653 76.1931 20.4728 0.0090 0.9114 

4a 35142 416793 6    0.2316 44.0510 11.3772 0.0261 0.5269 

5a 35144 407262 2    0.4015 44.1928 11.9919 < 0.0030 0.5286 

 
Endast påse 4a och 5a innehöll högre halter av metan. Övriga påsar innehöll luft med 
låg grad av förorening. 
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1 INTRODUKTION 

 
Mårten Arbrandt, ÅF Pöyry Sweden AB undersöker förutsättningarna för att bebygga mark 
som visats avge gas. En del i den undersökningen är att fastställa vilken sammansättning 
som den avgivna gasen har. För detta fylldes fem provpåsar som skickades till RISE 
ETC AB i Piteå för analys.  
 

2 METOD 

 
Afry fyllde 7 påsar som gjorts av Nalophan NA, PET från Olfasense GmBH.    
 
Gasen i påsarna analyserades dels med en MicroGC för permanent gaser och dels med 
en GC (gaskrommatograf) med FID för kolväten och en GC med PFPD (pulsed flame 
photometric detector) för svavel innehållande komponenter. 
 
MicroGCn är utrustad med en molsikt för separation vätgas (H2), syrgas (O2), kvävgas 
(N2), metan (CH4) och kolmonoxid (CO) och en Poraplot U för separation av koldioxid 
(CO2), kolväten med två kolatomer (C2), vätesulfid (H2S) och karbonylsulfid (COS). 
MicroGCn är kalibrerad med 4 flaskor med kalibrergaser innehållande H2, N2, CH4, CO 
och CO2 i varierande halter, en flaska innehållande 2 % eten och 2 % acetylen, en flaska 
innehållande 2 % etan. 62 % H2, 26 % CH4 och en flaska innehållande 0,5 % H2S och 
83,1 ppm COS samt en flaska innehållande 1000 ppm H2S, 1000 ppm COS och 1020 
ppm metylmerkaptan (MM). 
 
GCn med FID är kalibrerad med samtliga ovanstående kalibrergaser som innehåller 
komponenter som ger utslag på FID samt utspädda kalibrergaser från en flaska 
innehållande dimetylsulfid (DMS) och dimetyldisulfid (DMDS). Responsen justerades 
med hjälp av ett totalsvavelinstrument. Detta gällde också responsen för GCn med 
PFPD.  
 

3 RESULTAT 

Alla gaspåsar förutom 4a och 5a innehöll i princip endast luft.  I Tabell 1 finns samtliga 
resultat inklusive påsbetckningen 
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Tabell 1. Resultat från analyserna 

  ppm     %     

  metan  etan meOH 

propen/ 

propan isobutan CO2 N2 O2 H2 Ar 

1a 35136 7     0.0653 76.1931 20.4728 0.0090 0.9114 

1b 35137 35     0.0449 76.3711 20.3284 0.0070 0.9135 

2a 35138 52     0.0432 75.9870 20.7018 0.0080 0.9089 

2b 35139 14     0.0462 75.9956 20.6945 0.0060 0.9090 

3a 35140 35  7 2 6 0.0653 76.1931 20.4728 0.0090 0.9114 

4a 35142 416793 6    0.2316 44.0510 11.3772 0.0261 0.5269 

5a 35144 407262 2    0.4015 44.1928 11.9919 < 0.0030 0.5286 

 
Påsarna inga detekterbara halter av svavelföreningar. Argon beräknades från uppmätt 
N2 halt utgående från att luft innehåller 78,084 % N2 och 0,934 % Ar. Analyserade 
halter normaliserades under antagande att analyserad gas innehöll vatten motsvarande 
4 C.  
 
 
 

4 DISKUSSION  

Påsarna 4a och 5a innehöll höga halter av metan. Övriga påsar innehöll  något förorenad 
luft. En del av påsarna innehöll låga halter av H2. Normalt använder RISE ETC 
FlexFoil påsar från SKC om proverna innehåller H2.  
 
Dessa påsar har god 48 timmars stabilitet för H2, H2S, COS, metyl -och etyl merkaptan 
enligt leverantören. Nalophan påsarna från OlfaSense är tunna och ger förmodligen 
relativt stora förluster av vätgas. Några siffror på detta kan dock inte hittas i litteraturen.  
Om ytterligare analyser önskas är förslaget att FlexFoil påsar från SKC lånas av RISE 
ETC för att vätgashalterna skall kunna bli korrekta.  
 
För övriga komponenter bl. a. H2S så finns det rapporter som säger att förlusterna beror 
huvudsakligen på diffusion genom Nalophan påsarna (Papuello 2019).  Enligt Coyne 
et al 2011 gäller detta inte för FlexFoil påsar från SKC. 
 
  

5 LITTERATUR 

Coyne et al. 2011  Coyne, L., Kuhlman, C., Zovack, N. The stability of Sulfur 
Compounds, Low Molecular Weight Gases and VOCs in Four Air sampling Bag 
materials.  SKC, 25 Jan 2011 

 

Papurello 2019  Papurello, D. Direct injection mass spectrometry technique for 
the odorant losses at ppb(v) level from nalophan sampling bags. Int J Mass Spectro 
436 (2019) 137-146  
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Sammanfattning 

I samband med ett eventuellt fastighetsförvärv av fastigheten Handbollen 1, i området 

Fridhem i Ängelholm, utfördes en markundersökning 2018. En brännbar gas påträffades 

vid borrningen. Kommunen, som är fastighetsägare, konstaterade att det inte rörde sig 

om en läckande gasledning. 

 

Sweco har därför i slutet av 2019 fått i uppdrag av Skanska Sverige AB att bedöma 

förekomsten av gas i mark på platsen (typ av gas, flöde, tryck etc.). En riskbedömning 

med avseende på gas i mark har utförts och åtgärder vid byggnation på platsen 

föreslagits. 

 

Två nya grundvattenrör har installeradats på fastigheten i diametralt motsatta hörn av 

fastigheten. Mätningar av gas har utförts vid tre olika tillfällen; 27 och 29 november samt 

2 december 2019. Undersökningen har genomförts genom att växelvis pumpa ur gas ur 

rören och mäta gassammansättning i dem. Grundvattenrören går ner till 18 meters djup 

och har filter mellan 12 och 18 m under markytan, där gas och grundvatten kan tränga in. 

 

I ett av rören påträffades ingen anmärkningsvärd gassammansättning. I det andra röret, 

placerat på samma plats som gasen påträffades vid tidigare undersökning, uppmättes 

metangas med maxkoncentrationen 96 vol-%. Ett övertryck på som mest 53 mbar 

uppmättes. Gasflöden till rören har beräknats till som mest 19 liter metangas/timme.  

 

En riskbedömning enligt den internationellt vedertagna Wilson-Card-metodiken har 

utförts. Platsen där gasen påträffades har fått riskklass 4; medelhög till hög risk. Detta 

innebär att det krävs tre nivåer av barriärer mellan gasen och planerad byggnation på 

fastigheten. Leran som överlagrar gasfickan anses kunna utgöra en av dessa barriärer. 

 

Exempel på möjliga åtgärder baserat på medelhög-hög risk är: 

- Gastätt membran på bottenplattan, 

- täta genomföringar, 

- passivt ventilerad bottenplatta och 

- att samtliga utrymmen under marknivå, exempelvis hisschakt, förses med 

gaslarm. 

Vidare får ingen pålning ske på området och enfamiljshus inte byggas. Om källare eller 

annan byggnation under markytan ska byggas behöver riskbedömningen uppdateras. 

Baserat på nuvarande underlag går det inte att säkerställa var gasen kommer ifrån, utan 

det krävs ytterligare undersökningar, exempelvis att gas samlas in för att skickas iväg på 

analys. För att kunna avgränsa den gasficka som påträffats rekommenderas installation 

av fler grundvattenrör – både inom och i angränsande fastigheter – samt mätning och 

pumpning i dessa. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

I samband med ett eventuellt fastighetsförvärv av fastigheten Handbollen 1 (se figur 1), i 

området Fridhem i Ängelholm, har en markundersökning utförts av PQ Geoteknik och 

Miljö AB på uppdrag av Skanska under 2018. Vid markundersökningen påträffades gas i 

marken vid ett av borrhålen. Fastigheten ägs av Ängelholms kommun, som konstaterat 

att det rör sig om en brännbar gas. Kommunen har även konstaterat att det inte rör sig 

om en läckande gasledning. Gasens sammansättning, härkomst och innehåll är okänt.  

Sweco Environment har därför fått i uppdrag av Skanska Sverige AB att bedöma 

förekomsten av gas i mark på platsen (typ av gas, flöde, tryck etc.). Om gas påträffas ska 

en riskbedömning utföras och åtgärder vid byggnation på platsen föreslås. 

Fastigheten består idag av grus och ett tunt växtskikt, utan några byggnader. Söder om 

fastigheten finns ett koloniområde och norr om en idrottsanläggning. Det finns en ishall ca 

1,5 km från fastigheten och nordost om denna finns en gammal deponi.  

 

Figur 1 Fastigheten Handbollen 1 är markerad med en röd fyrkant i bilden (Källa: Open street map). 

Fastigheten 
Handbollen 1 

N 
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1.2 Allmänt om metangas 

Vid förekomst av gas i mark är det sannolikt att gasen utgörs av en blandning av metan 

och koldioxid. Detta beror på att när organiskt material bryts ned under syrefria 

förhållanden bildas metangas, även kallat sumpgas och naturgas. Förekommer syre kan 

även koldioxid och kolmonoxid bildas. Metan är en explosiv gas om den är blandad med 

luft och metanhalten i blandningen är mellan 5 volym-% (Lower Flammable Limit, LFL) 

och 15 volym-% (Upper Flammable Limit, UFL). Explosion kan endast ske om gasen är i 

ett slutet utrymme, men brand kan uppstå i öppna utrymmen om metan antänds. 

Kolmonoxid är giftigt i relativt låga koncentrationer och kan också orsaka kvävning.  

Metan och andra gaser kan spridas genom markens porer. Beroende på 

markförhållanden, grundvattennivåer och omkringliggande byggnader kan gasen förflytta 

sig långt från källan. Gasen kan tränga in i byggnader genom sprickor och håligheter i 

bottenplattan, eller genom ledningar och rör.  

Om markförhållanden i området förändras, t ex genom förtätning av markytan 

(byggnation), grundläggning, pålning eller ledningsdragning finns det en ökad risk att 

eventuell metangas får ändrade spridningsvägar i marken och kan ansamlas under 

byggnaden, vilket kan leda till att ett gastryck byggs upp. Gasen kan också tvingas hitta 

nya vägar ut ur marken vilket kan leda till att den sprids till omgivningarna. Det finns även 

en risk att gas tar sig in i byggnader, om inte rätt åtgärder vidtas. 

Gasblandningen av metan och koldioxid kan vara lättare eller tyngre än luft beroende på 

dess sammansättning. Ofta är den tyngre än luft, och ansamlas då i låga punkter, varför 

även risk för kvävning måste beaktas vid arbete i låga punkter, såsom i brunnar och i 

källare. Metangas är dessutom en kraftig växthusgas och utsläpp till atmosfären bör 

därför minimeras. 

Om metangas ansamlas i ett slutet utrymme eller en byggnad, kan alltså allvarliga hälso- 

och säkerhetsrisker uppkomma. När gasen sprids genom marken sker utspädning och 

koncentrationer av metan högre än 15 % kan därför spädas in i det explosiva intervallet. 

Syrgashalten minskar också där annan gas än luft förkommer. Syrgasnivåer under 10 % 

leder till kvävning.  
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2 Metod och genomförande 

2.1 Walkoverundersökning 

Vid mätning av ytutsläpp på fastigheten den 27 november utfördes mätningen enligt 

metodiken i LFTGN071. Metoden går ut på att områdets yta undersöks systematiskt med 

hjälp av ett handhållet mätinstrument. I detta fall har fältpersonal gått fram och tillbaka två 

gånger längs linjer över fastigheten. Mätning sker ca 1 dm ovan markytan. 

Mätinstrumentet som användes var Sewerin EXTEC HS680 med en detektionsgräns på 

1 ppm metan. Vid undersökning ovan mark, d.v.s. i öppna utrymmen där luft blandas in 

direkt i eventuell metangas, påverkas resultatet bl.a. av hur lufttrycket är just den dag 

som mätningarna görs. Vid mätningen den 27 november var lufttrycket sjunkande, vilket 

generellt sett ger högre utsläpp av markgas. 

2.2 Installation av grundvattenrör 

Mätningar har utförts i två stycken grundvattenrör, 1901 och 1902, som installerades i 

samband med de inledande mätningarna den 27 november, se sidan 4 för karta. 

Fältprotokoll från installationen finns i bilaga 1 och jordlagerprotokoll för rör 1901 i 

bilaga 2. 

1901 är placerat på samma plats som gasen påträffades vid markundersökningen 2018. 

Rör 1902 är placerad diagonalt tvärs över fastigheten. Grundvattennivån har vid mätning i 

rören uppmätts till 5,6 respektive 3,8 meter under markytan (m u my). 

Gasrören har ett djup på 18 meter med en inre diameter på 42 mm. Rören har försetts 

med ett filter på sex meter (mellan 12 och 18 m under markytan), samt med stängbar 

ventil för att möjliggöra gasmätning. 

 

                                                      
1 Environment Agency (2010). LFTGN07 Guidance on monitoring landfill gas surface emissions. Bristol: 

Environmental Agency. 
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2.3 Mätning 

Mätning utfördes med instrumenten Gas Analyser Biogas5000 från GeoTech och EXTEC 

HS680 från Sewerin. 

Gas Analyser Biogas5000 mäter trycket i röret samt bestämmer koncentrationer av 

följande ämnen: 

• Metangas (volym-%) 

• Koldioxid (volym-%) 

• Syre (volym-%) 

• Övriga gaser (volym-%) 

Sewerin EXTEC HS680 bestämmer koncentrationer av följande ämnen: 

• Metangas (ppm-volym) 

• Koldioxid (ppm-volym) 

• Syre (volym-%) 

• Kolmonoxid (ppm-volym) 

• Vätesulfid (ppm-volym) 

Instrumenten suger in gas med en inbyggd pump och mäter koncentrationer av ämnena 

ovan i fält. Mätning utfördes i 60–90 sekunder per provpunkt. Maxvärde under 

mätperioden noterades samt värde efter 60–90 sekunder. 

2.4 Pumpning 

För att undersöka flödet av metan och koldioxid till grundvattenrören, som ett mått på 

gaspotentialen i området, har rören först pumpats ur på gas. Detta har utförts med en 

extern gaspump (pumpflöde 7 l/min), se Figur 2. Mätning av gassammansättningen 

utfördes strax innan pumpning påbörjades.  

bilaga 4, Dnr 2019/505



   

 
 

 

6(14) 
 
RAPPORT 

2019-12-10 

SLUTVERSION 

HANDBOLLEN 1, ÄNGELHOLM 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

KJ \\semmafs001\projekt\21235\13009985_handbollen_gas\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport handbollen gas_2019-12-10.docx 
 

 

 

Figur 2. Pumpning i rör 1901 den 29 november 2019. 

Den 27 november skedde pumpning för punkt 1901 i 10 minuter och för 1902 i 5 minuter. 

Gassammansättningen mättes sedan direkt efter pumpningen samt fyra respektive tre 

gånger till utöver det. Den 29 november och 2 december skedde pumpning endast för 

1901, eftersom inga förhöjda koncentrationer av metan påträffades i det andra röret. Den 

29 november skedde pumpning i 20 min, varefter gassammansättningen mättes direkt 

efter, följt av ytterligare sex mätningar. Den 2 december skedde pumpning två gånger. 

Den första gången skedde pumpning i 30 min varefter gassammansättningen mättes 11 

gånger. Sedan pumpades gasen ur under 27 minuter och mätning av 

gassammansättningen utfördes ytterligare fem gånger. Syftet med mätningarna är att 

mäta hur snabbt rörvolymen fylls med markgas. Dessa värden används för att beräkna 

återbildningshastigheten, se avsnitt 2.6 och 3.   

2.5 Väderförhållanden 

Utsläpp av gas ur mark tenderar att vara högre vid sjunkande lufttryck. Vid mätningen 

den 27 november var lufttrycket sjunkande, medan det var ökande både den 29 

november och den 2 december. Lufttrycken och övriga väderförhållanden vid 

mätningarna framgår av tabell 1. Dock är påverkan mindre då gasförekomsten är djup, 

vilken den är här, varför lufttryckvariationerna är av mindre betydelse i detta fall.  
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Tabell 1. Väderförhållanden vid fältmätningarna. 

Datum Väder Vind Luft-

temperatur 

Lufttryck 

under 

mätning 

2019-11-27 Mulet, 

uppehåll 

SO 4 m/s, 

byvind 

7 m/s 

8ºC Sjunkande, 

ca 998 hPa 

2019-11-29 Mulet med 

snö 

SO 6 m/s, 

byvind 14 

m/s 

1ºC Ökande från 

989 hPa till 

993 hPa 

2019-12-02 Växlande 

molnighet 

och sol 

SO 3 m/s, 

byvind 6 

m/s 

2-3 ºC Ökande från 

1013 hPa till 

1015 hPa 

 

2.6 Databehandling 

De högst uppmätta metan- och koldioxidkoncentrationerna och högsta partialtrycken 

och/eller flödeshastigheterna används för att beräkna gas screening values, GSV. 

Genom att beräkna dessa kan olika platser klassificeras utifrån gasförhållanden i marken 

(Modified Wilson and Card classification). GSV beräknas enligt nedan:  

GSV (l/h) = maximal gaskoncentration (% v/v) * maximalt gasflöde (l/h) 

För att beräkna maximalt gasflöde beräknas ökningen av metankoncentrationen i 

mätrören efter avslutad pumpning. Linjär regression används. Lutningen på den trendlinje 

som anpassats till metankoncentrationens förändring över tid ger flödeshastigheten. Den 

maximala flödeshastigheten erhålls genom att undersöka olika avsnitt i mätserien för ett 

borrhål. För att få fram ett flöde krävs en bestämd volym. I detta fall har volymen av 

gasrören använts. Mätrören har en liten volym i förhållande till de gasmängder som 

pumpats ut vid åtgärdspumpningarna, vilket ger lågt beräknade gasflöden. Därför ska 

även högsta uppmätta halterna av metan och koldioxid tas hänsyn till vid bestämning av 

riskklass.  
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3 Resultat 

3.1 Resultat från mätning av gas på markytan 

Vid walk-overmätningarna uppmättes kontinuerligt halter på 6–8 ppm vid mätning 1 dm 

ovan markyta. Mätningen genomfördes vid optimala väderförhållanden; låg vindstyrka 

och sjunkande lufttryck. Resultatet av undersökningen tyder på att ett svagt diffust 

utsläpp av metangas sker. 

3.2 Fältprotokoll 

I samband med installationen av grundvattenröret i punkt 1901 noterades 

jordlagerföljden. Av den framgår att den översta metern under markytan består av 

humushaltig sand följt av siltig sand ner till 2 m u my. Från 2 ner till 19 m u my noterades 

lera med tunna lager av siltig sand. För fullständigt protokoll, se bilaga 2. Jordlagerföljden 

noterades inte i punkt 1902. 

Vid borrningen i november 2019 påträffades ingen gas, till skillnad från undersökningen 

hösten 2018. 

3.3 Resultat från gasmätning 

Metan har uppmätts i båda punkterna. I 1901 uppmättes som högst en metanhalt på 

96 %, medan den högsta halten i 1902 var 3,2 %. 

Halterna av koldioxid som uppmätts i 1901 och 1902 understiger 5 %. Kolmonoxid har 

uppmätts i båda punkterna, dock i låga halter. Ingen svavelväte/vätesulfid (H2S) har 

detekterats vid mätningarna.  

En sammanställning av resultatet av mätningarna i sin helhet redovisas i bilaga 3. 

Pumpning i 1901 skedde fyra gånger för att ge större noggrannhet i beräkningarna och 

därmed riskbedömningen. Vid första tillfället, den 27 november, skedde pumpning i 10 

minuter efter uppmätt metanhalt på 1,6 %. Efter pumpningen var halten 0 % vid tre 

efterföljande mätningar, varefter den gick upp till 0,4 %. Den 29 november skedde 

pumpning i 20 minuter efter uppmätt metanhalt på 96 %. Efter pumpning var halten nere 

på 57,6 %, men ökade sedan successivt till 88,5 %. Den 2 december skedde pumpning 

två gånger. Den första gången skedde pumpning i 30 minuter efter uppmätt metanhalt på 

95,1 %, som efter pumpning sjunkit till 2,2 %. Halten ökade sedan för att plana ut strax 

över 60 %. Pumpning skedde sedan igen i 27 minuter ner till en halt på 2,8 % metan för 

att sedan öka igen. Vid sista mätningen var metanhalten 25,3 %. 

GSV har beräknats för tre olika mätserier. Deras återhämtningskurvor visas i figur 3–5. 

GSV framgår av tabell 2, beräkningarna redovisas i bilaga 4. 
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Figur 3 Återhämtningskurva efter pumpning för mätserie 1 mellan kl. 10:12 och 10:55. Halten metan 
innan pumpningen var 96 vol-%. 

 
 

 
Figur 4 Återhämtningskurva efter pumpning för mätserie 2 mellan 09:40 och 10:34. Halten metan 
innan pumpningen var 95,1 vol-%. 
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Figur 5 Återhämtningskurva efter pumpning för mätserie 3 mellan 11:30 och 12:03. 

Tabell 2 Resultat av GSV-beräkningarna för 1901. 

Beräkning GSV (l/h) 

1 12,5 

2 19,6 

3 12,9 

 

Pumpning i rör 1902 skedde vid ett tillfälle den 27 november. Metanhalten innan och efter 

pumpningen var 0 %. Eftersom halten inte ökade har inget GSV beräknats. 

27 november och 4 december skedde även gasmätning i det befintliga grundvattenröret 

(BR) mitt på fastigheten. Ingen metangas uppmättes, bara luft. 
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4 Riskbedömning 

Insamlade mätdata utgör underlag för värdering av risker förknippade med gas inom 

området. Riskbedömning görs utefter brittisk metodik. Den metodik som används beskrivs 

i CIRIA-rapporter 6592 och R1313, samt NHBC-rapporten ”Guidance on Evaluation of 

Development Proposals on sites where methane and carbon dioxide are present”4. 

Organisationerna CIRIA (the Construction Industry Research and Information Association) 

och NHBC (National House-Building Council) är brittiska oberoende forsknings- och 

informationsorganisationer i byggindustrin. 

Baserat på bedömd GSV och högsta uppmätta koncentrationer av metan och koldioxid 

tilldelas varje mätpunkt en viss så kallad ”karakteristisk situation” enligt tabell 3. Utifrån 

detta kan lämpliga åtgärder vid uppförande av byggnader tas fram. Omfattning av 

åtgärderna skiljer sig åt beroende på vilken typ av byggnad det rör sig om och framgår av 

CIRIA-rapport 6595 och ytterligare källor angivna däri.  

Det är viktigt att poängtera att såväl beräkningen av GSV som den vidare 

riskbedömningen inte enbart är en beräkning, utan snarare en bedömning, där även 

andra aspekter ska tas hänsyn till. Exempel på sådana aspekter är gassammansättning 

och dess variationer mellan olika mättillfällen, geologin i området och hur lätt gas migrerar 

i marken och eventuell tryckskillnad mellan gas i marken och atmosfären. 

En sammanfattande tabell med riskklassificering utifrån olika bedömda GSV och/eller 

uppmätta koncentrationer presenteras i Tabell 3. 

  

                                                      
2 CIRIA (2006). CIRIA C659/C665 – Assessing risks posed by hazardous ground gases to buildings, London: 

CIRIA. 
3 CIRIA (2005). CIRIA R131 – The measurements of methane and other gases from the ground, London: 

CIRIA. 
4 NHBC (2007). Guidance on Evaluation of Development Proposals on sites where methane and carbon dioxide 

are present. Amersham: NHBC. 
5 CIRIA (2006). CIRIA C659/C665 – Assessing risks posed by hazardous ground gases to buildings, London: 

CIRIA. 
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Tabell 2. Modifierad Wilson-Card-klassificering (CIRIA Rapport 659), omgjord och översatt6. 

Karakteristisk 

situation 

(CIRIA 

rapport 149) 

Risk-

klassificering 

GSV 

 

(CH4 eller 

CO2) (l/h) 

Ytterligare 

faktorer 

Antal barriärer 

(flerfamiljshus) 

1 Mycket låg 

risk 

<0,07 Typiskt metanhalt 

<1 vol-% och/eller 

koldioxid ≤5 vol-%. 

Annars överväg att 

gå vidare till 

situation 2. 

Inga 

2 Låg risk <0,7 Flöde från borrhål 

<70 l/h. Annars 

överväg att gå 

vidare till situation 

3. 

2 

3 Medelhög risk <3,5  2 

4 Medelhög till 

hög risk 

<15 Kvantitativ 

riskbedömning är 

nödvändig för att 

bedöma grad av 

skyddsåtgärder 

3 

5 Hög risk <70  4 

6 Mycket hög 

risk 

>70  5, dock behöver 

gaskällan först 

minskas.  

 

Trots ett uppmätt GSV på 19 l/s bedöms den karakteristiska situationen till 4 

(medelhög till hög risk) och inte 5; de två övriga beräknade GSV var 12 l/s, dvs 

situation 4. Att gasen förekommer på ca 12–18 m djup under markytan bidrar också till 

bedömningen samt att geologin ovan gasen består av lera. Att källare inte ska byggas 

samt att pålning inte kommer att ske på fastigheten bidrar också till att denna bedömning 

kan göras. Förändras konstruktionen av husen, framförallt med avseende på 

byggnation under mark, kan ovanstående riskbedömning behöva uppdateras.  

                                                      
6 NHBC (2007). Guidance on Evaluation of Development Proposals on sites where methane and carbon dioxide 

are present. Amersham: NHBC. 
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5 Diskussion och slutsats

Resultatet av gasmätningen på ytan, 6–8 ppm metangas, visar på förhöjda halter för en

vanlig tomt och tyder på någon form av diffust läckage av metangas från marken.

Resultatet från installationen av borrhål/grundvattenrör både initialt 2018, samt nu och det

efterföljande gasmätningen tyder på att gasen ligger djupt, troligen någonstans mellan 12

och 18 m under markytan. Halterna på ytan är inte hälsofarliga, men visar på att läckage

sker genom markytan.

Den högsta koncentrationen av metangas som uppmättes i rör 1901 var 96 vol-%. Det

kan konstateras att vid pumpning sjunker metankoncentrationen, men att den sedan

stiger relativt fort igen. För rör 1901 kunde GVS, dvs gasflödet av metan i röret, beräknas

till som mest 19 l/s. Detta flöde innebär att gasen klassas som riskklass 5 enligt Tabell 2.

I rör 1902 uppmättes ingen anmärkningsvärd gassammansättning, men låga halter av

metan uppmättes även här (maximalt 3 vol-%). Det kan därmed konstateras att viss

kontakt mellan gasfickan vid rör 1901 och rör 1902 möjligen finns.

Naturlig koncentration av metangas i sumpgas är 11-88 %, i naturgas 17-97 % och i

deponigas 20-65 %. Koldioxidhalten i sumpgas är 0 %, i naturgas 0-9,5 % och i

deponigas 16-57 %.7 Att låga koldioxidhalter och höga metanhalter uppmätts i 1901

förklaras av att koldioxid löser sig i vatten, till skillnad från metan. Gasens härkomst kan

inte bedömas med befintliga mätresultat. För att bedöma om gasen härstammar från

deponin kan t ex analys av kolväten (etan, butan, propan) göras.

Utifrån de geologiska kartorna för området är en möjlig källa till gasen förmultnad torv. På

grund av det tjocka lager av lera samt det höga tryck som uppmätts på fastigheten

bedöms det inte som sannolikt att gasen kommer från den gamla deponin som ligger ca

1 km söderut. Baserat på nuvarande underlag går det dock inte att utesluta detta, utan

det krävs ytterligare undersökningar innan en eventuell sådan slutsats kan dras.

5.1 Slutsats riskbedömning

Den karakteristiska situationen (se Tabell 2) bedöms till 4, dvs medelhög till hög risk.

 
Förändras konstruktionen av husen, framförallt med avseende på byggnation under mark, 
kan riskbedömningen behöva uppdateras.  

                                                      
7 Environmental Agency (2010). LFTGN03 Guidance on the management of landfill gas. (Appendix B) Bristol: 

Environmental Agency. 
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6 Åtgärder vid byggnation 

Baserat på de tre GSV som beräknats tilldelas punkt 1901 den karakteristiska situationen 

4 som medför medelhög till hög risk. Konstruktion av enfamiljshus och radhus 

rekommenderas inte, men flerfamiljsbostäder, kontorslokaler eller andra lokaler kan 

byggas på fastigheten om adekvata byggnadstekniska åtgärder vidtas. Pålning eller 

andra djupgående markarbeten ska undvikas. Enligt tabell 3 innebär detta att det krävs 

tre nivåer av barriärer mellan gasen och byggnation på fastigheten. Då gasen överlagras 

av ett cirka 12 meter mäktigt lager lera, bedöms leran kunna agera som en naturlig 

barriär (en åtgärdsnivå). Utöver det kan till exemplet följande åtgärder rekommenderas 

(minst två av dessa): 

 

• Gastätt membran på bottenplattan 

• Täta genomföringar 

• Passivt ventilerad bottenplatta 

• Att samtliga utrymmen under marknivå, exempelvis hisschakt, förses med 

gaslarm 

7 Rekommendation av ytterligare utredningar 

Den påträffade gasen i punkt 1901 skulle kunna vara en lokal gasficka, eftersom så pass 

höga halter inte uppmätts i rör 1902. Gasfickans omfattning är okänd, och fler 

undersökningar krävs för att kunna avgränsa den. Till exempel genom installation av fler 

grundvattenrör. För att bedöma gasens härkomst kan en mer omfattande analys av 

gassammansättningen göras. 

Sammanfattningsvis rekommenderas; 

• Samla in gas och skicka iväg för analys för att exempelvis undersöka eventuella 

halter av etan, butan och propan eller klorinerade spårgaser. Syftet är att ta reda 

på gasens ursprung, t.ex. om det skulle kunna vara deponigas eller något annat. 

• Installation av fler rör på fastigheten och på angränsande fastigheter, där mätning 

kan utföras för att på så sätt kunna avgränsa gasfickan. Fler mätdata kan förfina 

riskbedömningen då data blir mer representativ för ett större område. 

• En möjlig åtgärd/utredning är att försöka pumpa ur gasen ur gasfickan, dvs 

genomföra pumpningar under en längre tid. Genom att pumpa i flera rör under en 

längre tid, exempelvis ett par veckor, kan gasförekomsten eventuellt pumpas ur, 

gaskoncentrationerna och / eller mängderna eventuellt minska i omfattning (om 

dess omfattning är begränsad) och då kan riskerna förknippade med gasfickan 

komma att sänkas. Dvs syftet med en sådan utredning är att försöka pumpa ur 

gasen ur gasfickan och därmed eventuellt sänka risken. 
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Uppdragsnr:

13009985

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Anmärkning

Installation och mätning av grundvattenrör

-17,94

Rf

Tätning

Punkt nr/namn

1901

Ref.linje Installationsdatum

2019-11-27

Handbollen Gas Fredrik Zanders

Markyta nivå

Grundvatten 

nivå

ÖK rör nivå

Total rörlängd

Höjd över markytan

Rörtyp (Rö, Rf, Pp)

Rörmaterial

Diameter

1,06

19,00

1,06

FältgeoteknikerUppdragsnamn:

Huv,lock verktyg?

Spetsnivå

Anmärkning

Peh

50 mm

slitsat

6,00

Bentonit

Plugg för gas

Filtertyp

Filterlängd

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Avläsningar

SignDatum

Funktionskontroll
Djup under 

ÖK-rör. d=
Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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Uppdragsnr:

13009985

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Installation och mätning av grundvattenrör

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Handbollen Gas Fredrik Zanders

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

1902 2019-11-27

Diameter 50 mm

Markyta nivå

ÖK rör nivå 1,00

Total rörlängd 19,00

Höjd över markytan 1,00

Spetsnivå -18,00

Rörtyp (Rö, Rf, Pp) Rf

Rörmaterial Peh

Filtertyp slitsat

Filterlängd 6,00

Tätning Bentonit

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Huv,lock verktyg? Plugg för gas

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=

Grundvatten 

nivå
Sign

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

Anmärkning

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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Fältprotokoll – jordlagerföljd i punkt 1901 
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Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

1901

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

0,00  - 0,25 Mg:(hu)Sa

0,25  - 0,95 Mg:Sa

0,95  - 1,05 (hu)Sa

1,05  - 2,00 siSa

2,00  - 19,00 Clsisa

19,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta

13 m torr sa 3 cm

rör tot 19 m filter 6 m rök my+1,06

rör 1902 tot 19 m rök my+1,0

under ref.yta

Datum:

Skr 2019-11-27

Grundvattenobservationer Kontaktperson

19-11-27

Djup (m) 

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

13009985 Handbollen Gas Fredrik Zanders
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GASMÄTNING

Punkt Datum Tidpunkt CH4 (%) CO2  (%) O2   (%) CO (ppm) H2S (ppm) Bal (%) Rel. tryck (mb) Tid mätning (s) Mätinstrument Kommentar

Max Slut Max Slut Min Slut

1901 2019-11-27 11:05 1,8 1,8 -44.5 60 Gas Analyser Biogas5000 Pyste

1901 2019-11-27 11:10 1,6 1,6 0,2 0,2 77,4 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-27 11:15 2,4 0 0 60 Sewerin EXTEC HS680

1901 2019-11-27 11:18 2,35 0,12 19,2 0 0 60 Sewerin EXTEC HS681

Pumpning 10 min

1901 2019-11-27 11:44 0 0 0,1 0,1 21,4 21,4 78,5 -62,64 95 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-27 12:35 0 0 0,1 0,1 21,2 21,2 78,7 1,7 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-27 13:15 0 0 0,1 0,1 21,4 21,4 78,5 3,09, sjunkande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-27 13:18 0,45 0,1 19,6 0 0 60 Sewerin EXTEC HS681

1901 2019-11-27 14:00 0,4 0,2 0,1 21,2 78,5 3,37, sjunkande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 09:05 96 91,1 1 0,9 0,2 1 6,9 13,76, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 09:12 4,4 0,9 0,6 1 0 60 Sewerin EXTEC HS681

Pumpning 20 min

1901 2019-11-29 09:45 60 Gas Analyser Biogas5000 Inget flöde

1901 2019-11-29 09:48 4,1 0,18 19 0 0 60 Sewerin EXTEC HS681

1901 2019-11-29 10:12 57,6 57,6 0,9 0,9 7,8 7,8 33,7 47,7, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 10:25 75,2 75,2 0,9 0,9 4,3 4,3 19,6 41,59, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 10:30 78,8 78,8 0,9 0,9 3,5 3,5 16,7 38,07 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 10:35 81,3 81,3 0,9 0,9 3 3 14,8 42,38, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 10:45 84,9 84,9 0,9 0,9 2,2 2,2 12,1 35,78 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 10:55 88,5 88,5 0,8 0,8 1,4 1,4 9,3 53,11, sjunkande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 08:59 95,1 83 0,9 0,8 0,9 2,7 13,5 11,57, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 09:01 4,4 0,68 6,4 0 1 60 Sewerin EXTEC HS681 Pyste lite med jämna mellanrum

Pumpning 30 min

1901 2019-12-02 09:40 2,2 2,2 0,1 0,1 21,6 21,6 76 -321, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 09:59 26,2 26,2 0,4 0,4 15,7 15,7 57,7 7,31, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:04 30,9 30,9 0,5 0,5 14,5 14,5 54,1 9,71, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:09 36,1 36,1 0,5 0,5 13,1 13,1 50,3 10,17, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:14 40,8 40,5 0,6 0,6 11,9 11,9 47 10,44, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:19 45,3 45,1 0,6 0,6 10,7 10,7 43,6 14,36, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:34 59,4 59,3 0,7 0,7 7,5 7,5 32,4 31,37, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:39 62,3 62,1 0,7 0,7 6,9 6,9 30,3 10,18, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:44 63,1 62,4 0,7 0,7 6,9 6,9 30,1 8,15, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:49 62,9 62,2 0,7 0,7 6,9 6,9 30,2 8,05, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:54 61,6 60,7 0,7 0,7 7,2 7,2 31,5 8,01, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

Pumpning 27 min

1901 2019-12-02 11:30 2,8 2,8 0,1 0,1 20,8 20,8 76,3 -10,ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 11:46 15,6 15,6 0,3 0,3 17,7 17,7 66,4 2,85,ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 11:52 20 20 0,4 0,4 16,7 16,7 62,9 2,56, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 11:57 22,5 22,5 0,4 0,4 16,2 16,2 61 2,94, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 12:03 25,3 25,3 0,4 0,4 15,6 15,6 58,7 4,63, sjunkande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-04 19:28 96 92,6 0,8 0,8 1,1 1,1 5,4 3,76 GEM5000 Gas Analyser 

1902 2019-11-27 12:50 0 0 0,1 0,1 21,2 21,2 78,7 8,17, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-27 12:55 0,1 0,18 19,4 0 0 60 Sewerin EXTEC HS681

Pumpning 5 min

bilaga 4, Dnr 2019/505



GASMÄTNING

Punkt Datum Tidpunkt CH4 (%) CO2  (%) O2   (%) CO (ppm) H2S (ppm) Bal (%) Rel. tryck (mb) Tid mätning (s) Mätinstrument Kommentar

1902 2019-11-27 13:07 0 0 0,4 0,4 13,4 13,4 82,6 5,3 --> 0,27 90 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-27 13:10 0,1 2,85 12,7 0-1 0 60 Sewerin EXTEC HS681

1902 2019-11-27 13:24 0 0 3,5 3,5 14,5 14,5 82,1 4,2 --> 0 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-27 14:05 0 0 3,5 3,3 14,2 14,4 82,2 0,5, sjunkande 70 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-29 09:24 1,6 0 3,8 3,3 17,2 17,4 79,2 5,2, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-29 09:25 0,1 1,95 17 8 0 60 Sewerin EXTEC HS681

1902 2019-11-29 10:00 0 0 1,5 1,4 20,6 20,6 77,9 -7,78, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-29 10:20 0,2 0 1,2 1,2 20,6 20,6 78,2 -8,25 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-29 10:40 0,1 0 0,9 0,9 21,1 21,1 77,9 0,24 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-12-02 09:12 3,2 0 2,7 2,6 17,9 18 79,4 3.47, sjunkande 90 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-12-02 09:16 1 1,55 17,5 8 0 60 Sewerin EXTEC HS681

1902 2019-12-02 09:45 0 0 0,9 0,8 21 21,1 78,1 3,76, sjunkande 90 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-12-02 10:22 0,4 0 0,6 0,6 21,3 21,3 78,1 3,42, sjunkande 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-12-04 19:37 1,3 0,1 1,9 1,8 19 19 12 0 79,1 0,14 GEM5000 Gas Analyser 

BR 2019-11-27 0 0 0 0 Sewerin EXTEC HS681

BR 2019-12-04 0 0 0 0 GEM5000 Gas Analyser 
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1901 #1
Datum Timmar Metan (%) c L/L Beräkning av rörets volym:

10:12:00 0 57,6 0,58 V=r^2*PI*l*1000

10:25:00 0,22 75,2 0,75

10:30:00 0,30 78,8 0,79 där r=rörets diameter, 0,042 m

10:35:00 0,38 81,3 0,81 l =längden på röret, 5,6 m

10:45:00 0,55 84,9 0,85

10:55:00 0,72 88,5 0,89

dc/dt 0,4040 L/L/h Flödet beräknas enligt följande formel:

Pumpflöde 7 l/min V 31 L/h Flöde=dc/dt*V

Pumptid 20 min Flöde 12,5 L/h

1901 #2
Datum Timmar Metan (%) c L/L

09:40:00 0 2,2 0,022

09:59:00 0,32 26,2 0,262

10:04:00 0,40 30,9 0,309

10:09:00 0,48 36,1 0,361

10:14:00 0,57 40,8 0,408

10:19:00 0,65 45,3 0,453

10:34:00 0,90 59,4 0,594

dc/dt 0,6300 L/L/h

Pumpflöde 7 l/min V 31 L

Pumptid 30 min Flöde 19,6 L/h

bilaga 4, Dnr 2019/505



1901 #3
Datum Timmar Metan (%) c L/L

11:30 0 2,8 0,03

11:46 0,27 15,6 0,16

11:52 0,37 20 0,20

11:57 0,45 22,5 0,23

12:03 0,55 25,3 0,25

dc/dt 0,42 L/L/h

Pumpflöde 7 l/min V 31 L/h

Pumptid 27 min Flöde 12,9 L/h

bilaga 4, Dnr 2019/505



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 233 Dnr. KS 2021/414, 

Försäljning av del av Släggan 3 till SiNi Munka-
Ljungby Fastigheter AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Släggan 3 är belägen i Tofta industriområde, Munka Ljungby.

SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB ingår i samma koncern som Engrave 
Ängelholm AB. Genom att förvärva del av Släggan 3 (ca 9 930 m2, se kartskiss) 
inom detaljplanerat verksamhetsområde i Tofta industriområde kan bolaget 
utveckla både sin egen och koncernbolagets verksamhet.

SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB har för avsikt att uppföra dels en padelhall för 
allmänheten, dels en produktionslokal till förmån för Engrave Ängelholm AB. På 
sikt finns även planer på att bygga ut padelverksamheten med utomhusplaner.

Bygglov är beviljat och vann laga kraft 2021-08-11.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med SiNi Munka-Ljungby 
Fastigheter AB upprättat förslag till köpekontrakt. SiNi Munka-Ljungby Fastigheter 
AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 28 oktober 2021
 Av SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 

Yrkande
Christina Hanstål (M), Liss Böcker (C) och Lars Nyander (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB 
avseende del av Släggan 3.

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 222 Dnr. KS 2021/414

Försäljning av del av Släggan 3 till SiNi Munka-
Ljungby Fastigheter AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Släggan 3 är belägen i Tofta industriområde, Munka Ljungby.

SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB ingår i samma koncern som Engrave 
Ängelholm AB. Genom att förvärva del av Släggan 3 (ca 9 930 m2, se kartskiss) 
inom detaljplanerat verksamhetsområde i Tofta industriområde kan bolaget 
utveckla både sin egen och koncernbolagets verksamhet.

SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB har för avsikt att uppföra dels en padelhall för 
allmänheten, dels en produktionslokal till förmån för Engrave Ängelholm AB. På 
sikt finns även planer på att bygga ut padelverksamheten med utomhusplaner.

Bygglov är beviljat och vann laga kraft 2021-08-11.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med SiNi Munka-Ljungby 
Fastigheter AB upprättat förslag till köpekontrakt. SiNi Munka-Ljungby Fastigheter 
AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 28 oktober 2021
 Av SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 

Yrkande
Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) 
yrkar bifall till föreliggande förslag.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB 
avseende del av Släggan 3.

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



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark- och Exploateringsingenjör
Joakim Ziegler
468988
Joakim.Ziegler@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/414
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-10-28

Försäljning av del av Släggan 3 (Tofta industriområ-
de) till SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Släggan 3 är belägen i Tofta industriområde, Munka Ljungby.

SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB ingår i samma koncern som Engrave Ängel-
holm AB. Genom att förvärva del av Släggan 3 (ca 9 930 m2, se kartskiss) inom de-
taljplanerat verksamhetsområde i Tofta industriområde kan bolaget utveckla både 
sin egen och koncernbolagets verksamhet.

SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB har för avsikt att uppföra dels en padelhall för 
allmänheten, dels en produktionslokal till förmån för Engrave Ängelholm AB. På 
sikt finns även planer på att bygga ut padelverksamheten med utomhusplaner.

Bygglov är beviljat och vann laga kraft 2021-08-11.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med SiNi Munka-Ljungby Fastig-
heter AB upprättat förslag till köpekontrakt. SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB 
har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 28 oktober 2021
 Av SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Utredning
Bolaget
SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB är ett nystartat bolag som kommer äga och 
förvalta fastigheten. På fastigheten kommer dels en padelhall för allmänheten, dels 
en produktionslokal för Engrave Ängelholm AB uppföras.

Padelhallen kommer inrymma fyra inomhusbanor, omklädningsrum och försälj-
ning av relaterade produkter. Driften av verksamheten innebär nya arbetstillfällen, 
både heltids- och timanställningar.

Engrave Ängelholm AB ingår i samma koncern som SiNi Munka-Ljungby Fastig-
heter AB. Engrave Ängelholm AB är en väletablerad firma inom profilering, skyltar 
och tryck. Bolaget har varit verksamt i 11 år och har två anställda. Företaget har nu 
växt ur sina befintliga lokaler i Munka Ljungby. Etableringen möjliggör en utveck-
ling av bolaget genom att de både kan öka produktionskvantiteten av existerande 
erbjudande samt en ökning av antalet erbjudna produkter. 

Köpekontrakt
Aktuellt område uppgår till ca 9 930 m² och är anpassat efter företagets behov, se 
köpekontrakt. Priset på tomtmarken i aktuellt område är av Kommunfullmäktige 
vid tidigare försäljningar beslutat till 100 kronor/m². Anslutningsavgift för VA och 
planavgift ingår inte i köpeskillingen.

Försäljningen är villkorad av att Köparen påbörjar byggnation inom två år från kö-
pekontraktets undertecknande. Med påbörjad byggnation avses här färdigställd be-
tongplatta för padelhall och produktionslokal. Om Köparen inte har påbörjat bygg-
nationen inom föreskriven tid har kommunen rätt att köpa tillbaka fastigheten till 
samma pris utan räntekompensation. Om kommunen inte väljer att köpa tillbaka 
fastigheten utgår ett vite motsvarande 100 kronor/m² tomtyta, i det fall försening-
en beror på omständigheter köparen råder över.

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för att avstycka området. Köparen 
svarar för avstyckningskostnaderna.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

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

att godkänna upprättat köpekontrakt med SiNi Munka-Ljungby Fastigheter 
AB avseende del av Släggan 3

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.



Dnr 2021/414 

I<öpekontrakt 

Köpare: SiNi Munka-LjungbyFastigheter AB 
Munkhällagatan 9 

Säljare: 

266 32 Munka-Ljungby 

Ängelholms kommun 
262 80 Ängelholm 

Fastighet: Del av Ängelholm Släggan 3 

Överlåtelseförklaring 

559337-9836 

212000-0977 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen del av Släggan 3 (ca 9 930m2
) , nedan kallad 

Fastigheten, för en överenskommen köpeskilling om 100 kronor/m2 och på följande villkor i 
övrigt. 

S1,3m 

\ 

1:'/gttr 1. Fastigheten at;gtiinsad med röd &egrällsningrlinje mpektit;e skrafjii!ing 

Tillträde och köpebrev 
Tillträde till fastigheten ska ske en månad efter köpekontraktets undertecknande, förutsatt att 
lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Köparen får utföra förberedande schaktarbeten och 
nödvändiga markundersökningar före tillträdesdagen. Köparen är skyldig att ha de tillstånd och 
söka de lov som krävs, t.ex. marklov. Köparen åläggs att återställa området i ursprungligt skick i 
det fall köpet återgår till Säljaren. 



Dnr 2021/414 

Köpeskillingen erläggs senast på tillträdesdagen. När köpeskillingen är till fullo erlagd upprättar 
parterna köpebrev. Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning äger Säljaren rätt att häva 
köpet. 

Villkor 
Köparen ska inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja byggnation. Med 
påbörjad byggnation avses här fårdigställd betongplatta, eller motsvarande grundläggningsarbete, 
för padelhall och produktionslokal enligt Bilaga 1. Om Köparen inte har påbörjat byggnationen 
inom föreskriven tid har Säljaren rätt att köpa tillbaka Fastigheten till samma köpeskilling utan 
räntekompensation. Om Säljaren väljer att inte köpa tillbaka Fastigheten utgår ett vite 
motsvarande köpeskillingen, dvs. 100 kronor/m2

, i det fall förseningen beror på omständigheter 
Köparen råder över. 

Köparen ansvarar för och bekostar angöring mot allmän plats. Köparen ska samråda med 
kommunen angående utförandet. Köparen sköter och underhåller angöringen. 

Som villkor för köpets bestånd gäller att kommunfullmäktige godkänner detta avtal. 

Fastighetens skick 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren svarar inte för på fastigheten rådande 
grundläggnings förhållanden. 

Fastighetens kostnader 
Säljaren betalar Fastighetens kostnader och erhåller Fastighetens intäkter för tiden fram till 
tillträdesdagen. För tiden därefter övergår kostnader och intäkter på Köparen. 

VA 
Anläggningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. Eventuell anläggningsavgift betalas enligt 
gällande taxa. 

Lagfart 
Köparen söker lagfart på sitt förvärv och erlägger samtliga kostnader som uppkommer med 
anledning av detta. 

F as tighetsbildning 
Fastighetsbildning utförs av Lantmäteriet och sker enligt gällande detaljplan samt med stöd av 
detta köpekontrakt. Säljaren ansöker om lantmäteriförrättning. Förrättningskostnaden betalas av 
Köparen. Köparen biträder härmed ansökan om fastighetsbildning. 

Föroreningar 
En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts för området i samband med planläggningen. 
Inga indikationer finns på föroreningar i marken generellt inom området. Om förorenade massor 
ändå skulle finnas i en koncentration som kräver sanering svarar Köparen för utredning, 
schaktarbeten, sortering och transporter upp till 50 000 kronor. 

Om kostnaderna för sanering överstiger 50 000 kronor svarar Säljaren för den överskjutande 
delen. Köparen ska föra en dialog med Säljaren gällande omfattningen av åtgärderna innan dessa 
vidtas. Köparen svarar för arbetet som hänförs till transporten och upptagningen av massorna. 
Kostnaderna särredovisas för Säljaren som ersätter Köparen för uppkomna kostnader. 
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Gatumarksersättning 
Ingen gatumarksersättning eller gambyggnadskostnad utgår med anledning av tomtens 
exploatering. 

Övriga bestämmelser 
Ingen av parterna har rätt att kräva ersättning av andra parten på grund av övriga avtalsbrott eller 
för nedlagda kostnader. 

Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap jordabalken angående köp 
av fast egendom och andra i förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 

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

Ort: Lje/kDJP7 
Datum: 2021- 10 -l.~ 

~ hJA 
.................... ~~~ 
För SiNi Munka-LjungbyFastigheter AB 

o o t.! q_."! (:J f! J~- o. o .... 

För · i Munka-Ljungby l~ astigheter AB 

Ort: 

Datum: 2021-

För Ängelholms kommun 

För Ängelholms kommun 

Bevittnas: 

l. ... .................................. . 

2 . ...................................... . 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 234 Dnr. KS 2021/415,

Försäljning av Spiken 7 till Öresundskraft AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Spiken 7 är belägen i Tofta industriområde, Munka Ljungby.

Spiken 7 brukas redan idag av Öresundskraft som har två anläggningar och en 
byggnad på fastigheten. Öresundskraft önskar förvärva fastigheten för att kunna 
investera i denna och bygga en ny huvudnätstation. Denna kommer att försörja 
Munka Ljungby med omnejd.

SPF Seniorerna i Munka Ljungby samt Intraprenad nyttjar också fastigheten idag 
men är införstådda med att deras respektive nyttjande av fastigheten kan komma att 
påverkas i samband med fastighetsöverlåtelsen. Det finns däremot en vilja från 
Öresundskraft att påverka dessa på minsta möjliga vis. Ansvaret för SPF Seniorerna 
i Munka Ljungbys nyttjanderätt övergår uttryckligen i samband med överlåtelsen. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Öresundskraft upprättat 
förslag till köpekontrakt. Öresundskraft har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 28 oktober 2021
 Av Öresundskraft AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 

Yrkande
Christina Hanstål (M), Liss Böcker (C) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Öresundskraft AB avseende Spiken 7.

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 223 Dnr. KS 2021/415

Försäljning av Spiken 7 till Öresundskraft AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Spiken 7 är belägen i Tofta industriområde, Munka Ljungby.

Spiken 7 brukas redan idag av Öresundskraft som har två anläggningar och en 
byggnad på fastigheten. Öresundskraft önskar förvärva fastigheten för att kunna 
investera i denna och bygga en ny huvudnätstation. Denna kommer att försörja 
Munka Ljungby med omnejd.

SPF Seniorerna i Munka Ljungby samt Intraprenad nyttjar också fastigheten idag 
men är införstådda med att deras respektive nyttjande av fastigheten kan komma att 
påverkas i samband med fastighetsöverlåtelsen. Det finns däremot en vilja från 
Öresundskraft att påverka dessa på minsta möjliga vis. Ansvaret för SPF Seniorerna 
i Munka Ljungbys nyttjanderätt övergår uttryckligen i samband med överlåtelsen. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Öresundskraft upprättat 
förslag till köpekontrakt. Öresundskraft har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 28 oktober 2021
 Av Öresundskraft AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 

Yrkande
Liss Böcker (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Öresundskraft AB avseende Spiken 7.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark- och Exploateringsingenjör
Joakim Ziegler
468988
Joakim.Ziegler@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/415
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-10-28

Försäljning av Spiken 7 (Tofta industriområde) till 
Öresundskraft AB.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Spiken 7 är belägen i Tofta industriområde, Munka Ljungby.

Spiken 7 brukas redan idag av Öresundskraft som har två anläggningar och en 
byggnad på fastigheten. Öresundskraft önskar förvärva fastigheten för att kunna 
investera i denna och bygga en ny huvudnätstation. Denna kommer att försörja 
Munka Ljungby med omnejd.

SPF Seniorerna i Munka Ljungby samt Intraprenad nyttjar också fastigheten idag 
men är införstådda med att deras respektive nyttjande av fastigheten kan komma 
att påverkas i samband med fastighetsöverlåtelsen. Det finns däremot en vilja från 
Öresundskraft att påverka dessa på minsta möjliga vis. Ansvaret för SPF Seniorer-
na i Munka Ljungbys nyttjanderätt övergår uttryckligen i samband med överlåtel-
sen. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Öresundskraft upprättat för-
slag till köpekontrakt. Öresundskraft har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 28 oktober 2021
 Av Öresundskraft AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Utredning
I nordöstra delen av Tofta industriområde äger kommunen fastigheten Spiken 7. 
Ytan om 3 281 m² är till största del grusbelagd och brukas idag av Öresundskraft, 
Intraprenad samt SPF Seniorerna i Munka Ljungby. De senare har en informell 
nyttjanderätt att bruka en del av fastigheten till förmån för en boulebana med till-
hörande anläggningar. Intraprenad använder en del av fastigheten som tillfälligt 
grusupplag. Öresundskraft äger redan två anläggningar och en byggnad på fastighe-
ten som således står på ofri grund idag.

Öresundskraft önskar förvärva fastigheten för att kunna investera i en ny huvud-
nätstation. Nuvarande är från 1970-talet och behöver förnyas. Huvudnätstationen 
kommer försörja Munka Ljungby samt kringliggande byar.

SPF Seniorerna i Munka Ljungby samt Intraprenad är båda införstådda med att de-
ras respektive nyttjande av fastigheten kan komma att påverkas i samband med fas-
tighetsöverlåtelsen. Det finns en vilja från Öresundskraft att låta de båda fortsätta 
nyttja fastigheten, som det är idag eller genom att hitta en annan placering inom 
fastigheten.

Köpekontrakt
Priset på tomtmarken i aktuellt område är av Kommunfullmäktige vid tidigare för-
säljningar beslutat till 100 kronor/m². Vid denna försäljning är priset satt till 150 
kr/m2. Eventuell anslutningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen.

Köparna betalar in en handpenning om ca 10 % av köpeskillingen senast en månad 
efter köpekontraktets undertecknande. Resterande belopp erläggs senast på tillträ-
desdagen.

Försäljningen är villkorad av att Köparen beviljas bygglov för en transformatorsta-
tion på Fastigheten.

I samband med överlåtelsen övergår ansvaret på Köparen att bibehålla nyttjande-
rätten som SPF Seniorerna i Munka Ljungby har för boulebanan med tillhörande 
anläggningar.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

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

att godkänna upprättat köpekontrakt med Öresundskraft AB avseende Spiken 
7.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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I<öpekontrakt 

Köpare: 

Säljare: 

Öresundskraft AB 
Västra Sandgatan 4 
252 25 Helsingborg 

Ängelholms kommun 
262 80 Ängelholm 

Fastighet: Ängelholm Spiken 7 

Överlåtelseförklaring 

(556089-7851) 

(212000-0977) 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen Ängelholm Spiken 7 om 3 281 m2
, nedan 

kallad Fastigheten, för en överenskommen köpeskilling om 
FYRAHUNDRANITTIOTVÅTUSENETIHUNDRAFEMTI0/492150/kronor och på 
följande villkor i övrigt. 
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Tillträde och köpebrev 
Tillträde till fastigheten ska ske när villkoren för köpets bestånd enligt nedan är uppfyllda. 
Köparen får utföra förberedande schaktarbeten och erforderliga markundersökningar före 
tillträdesdagen. Om markens höjdläge väsentligt ändras (mer än + /- 0,5 meter) krävs marklov. 
Köparen åläggs att återställa området i befintligt skick i det fall köpet återgår till Säljaren. 

Köpeskillingen erläggs senast på tillträdesdagen. Parterna upprättar då köpebrev och lagfart kan 
beviljas. Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning äger Säljaren rätt att häva köpet. 
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Köpeskillingen erläggs enligt följande: 
1. Med en handpenning om ca 10% av köpeskillingen, 49 000 kronor, senast en månad 

efter att köpekontraktet undertecknats av båda parter. I de fall villkoren för köpets 
bestånd inte uppfylls återgår handpenningen till Köparen. 

2. Resterande belopp, 443 150 kronor, erläggs senast på tillträdesdagen. När köpeskillingen 
är till fullo erlagd upprättar parterna köpebrev. Skulle Köparen brista i fullgörandet av 
betalning äger Säljaren rätt att häva köpet. 

I det fall köpet inte fullbordas och detta beror på omständigheter köparen råder över, är Säljaren 
inte ersättningsskyldig mot köparen för kostnader som köparen haft i anledning av köpet. 

Villkor 
Som villkor för köpets bestånd gäller att: 

1. Köparen beviljas bygglov för en transformatorstation på Fastigheten. 
2. Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun godkänner detta avtal. 

Fastighetens skick 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren svarar inte för på fastigheten rådande 
grundläggnings förhållanden. 

Inom Fastigheten äger Köparen två anläggningar och en byggnad som idag står på ofri grund. I 
samband med detta köpets bestånd kommer dessa och fastigheten i samma ägo varpå dessa blir 
fastighets tillbehör. 

Inom Fastigheten finns en boulebana med tillhörande anläggningar i form av bänkar och ett 
förråd som också står på ofri grund idag. Detta ägs och förvaltas av SPF Seniorerna i Munka 
Ljungby. I samband med detta köpets bestånd övergår ansvaret på Köparen att bibehålla 
nyttjanderätten för SPF Seniorerna i Munka Ljungby till ovan anläggningar inom Fastigheten. Det 
åligger nyttjanderättshavaren att förvalta anläggningarna, vilket bland annat innebär att ansvara 
och bekosta en eventuell flytt av dessa inom Fastigheten. 

Fastighetens kostnader 
Säljaren betalar Fastighetens kostnader och erhåller Fastighetens intäkter för tiden fram till 
tillträdesdagen. För tiden därefter övergår kostnader och intäkter på Köparen. 

VA 
Anläggningsavgift för V A ingår inte i köpeskillingen. Eventuell anläggningsavgift betalas av 
Köparen enligt gällande taxa. 

Lagfart 
Köparen söker lagfart på sitt förvärv och erlägger samtliga kostnader som uppkommer med 
anledning av detta. 

F ö ro reningar 
Om förorenade massor skulle finnas i en koncentration som kräver sanering svarar Köparen för 
utredning, schaktarbeten, sortering och transporter upp till100 000 kronor. Köparen ska samråda 
med Säljaren innan saneringsarbete påbörjas. 

Om kostnaderna för sanering överstiger 100 000 kronor svarar Säljaren för den överskjutande 
delen. Köparen svarar för arbetet som hänförs till transporten och upptagningen av massorna. 
Kostnaderna särredovisas för Säljaren som ersätter Köparen för uppkomna kostnader. 



Övriga bestämmelser 
Ingen av parterna har rätt att kräva ersättning av andra parten på grund av övriga avtalsbrott eller 
för nedlagda kostnader. 

Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap jordabalken angående köp 
av fast egendom och andra i förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 

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

Ort: 

Datum 2021-

För Ängelholms kommun 

För Öresundskraft AB För Ängelholms kommun 

Bevittnas: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 235 Dnr. KS 2018/497, 

Justering av den politiska organisationen från och 
med 1 januari 2022

Ärendebeskrivning
Den 10 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nya reglementen för 
den politiska organisationen. Kommunstyrelsen beslutade den 27 april 2020 att en 
översyn skulle ske av reglementena för att följa upp och se till förändring för att i 
förekommande fall lämna förslag på justeringar. En styrgrupp tillsattes för att 
utreda frågan. Den var av samma parlamentariska modell som den som skapades 
när det lämnades förslag på ny politisk organisation 2019-2022. 

Arbetet i styrgruppen påbörjades efter sommaren 2020 med flertalet möten med 
styrgruppen, men arbetet pausades från årsskiftet 20/21 på grund av pandemin och 
att tjänsteorganisationen behövde omprioritera. Arbetet togs upp igen sep-21.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-12,
• Reglementen i nya mallar med förslag på justeringar för Kommunstyrelsen, 

Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och tillståndsnämnden, Nämnden för 
omsorg och stöd, Nämnden för kultur, idrott och fritid, 
Överförmyndarnämnden och Familje- och utbildningsnämnden, 

• Reglementen och arbetsordningar i nya mallar men inga justeringar fullmäktige, 
fullmäktiges beredningar, valnämnden, kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor, kommunala pensionärsrådet,

• Tjänsteutlåtande ändring av reglemente för Miljö- och tillståndsnämnden dnr 
M-2020-1889.

Yrkande
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till föreliggande förslag, att uppdragen i 
föreliggande förslag ges tidsgräns till 30 juni 2022 samt med tillägg att anta 
reglemente för överförmyndarnämnden att gälla från och med den 1 januari 2022.

Åsa Larsson (S) yrkar att ansvaret för strategiskt planeringsansvar för 
klimatanpassningsåtgärder ska skrivas in i reglementet för kommunstyrelsen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer först proposition på sina yrkanden om 
bifall till föreliggande förslag med tillägg. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
bifaller yrkandena.

Ordförande ställer sedan proposition på Åsa Larssons (S) yrkande om tillägg till 
kommunstyrelsens reglemente. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att kommunala handikapprådet byter namn till Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor (KRF),

att anta reglemente för kommunfullmäktiges beredningar att gälla från och med 
den 1 januari 2022,

att anta reglemente för Kommunstyrelsen att gälla från och med den 1 januari 
2022,

att anta reglemente för Familje- och utbildningsnämnden att gälla från och med den 
1 januari 2022,

att anta reglemente för Nämnden för omsorg och stöd att gälla från och med den 1 
januari 2022,

att anta reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med den 1 
januari 2022,

att anta reglemente för Nämnden för kultur, idrott och fritid att gälla från och med 
den 1 januari 2022,

att anta reglemente för Miljö- och tillståndsnämnden att gälla från och med den 1 
januari 2022,

att anta reglemente för Valnämnden att gälla från och med den 1 januari 2022,

att anta reglemente för Revisionen att gälla från och med den 1 januari 2022,
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att anta reglemente för Överförmyndarnämnden att gälla från och med den 1 
januari 2022,

att anta reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor att gälla från 
och med den 1 januari 2022,

att anta reglemente för kommunala pensionärsrådet att gälla från och med den 1 
januari 2022,

att ansvar för taxan av strandskydd övergår från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Miljö- och tillståndsnämnden från och med den 1 januari 2022,  

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över reglementet för arvoden och att 
uppdraget ska vara klart senast 30 juni 2022,

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över reglementena för de kommunala 
handikapps- och pensionärsråden och att uppdraget ska vara klart senast 30 juni 
2022,

att uppdra åt kommundirektören att utreda organisation och former för 
arbetsmiljöansvar och att uppdraget ska vara klart senast 30 juni 2022.

Protokollanteckning
Ordförande godkänner begäran från Åsa Larsson (S) om att få lämna en 
protokollsanteckning.
Enligt förslaget har Samhällsbyggnadsnämnden det operativa ansvaret för 
klimatanpassningsåtgärder.  Däremot är ingen nämnd eller styrelse utpekad till att 
vara ansvariga för det övergripande strategiska klimatanpassningsarbetet i enlighet 
med reglementena. Erfarenheten säger oss att styrning och effekt kan bli lidande av 
att ej peka ut vem som är ansvarig. Det strategiska klimatarbetet är prioriterat och 
av den anledningen borde det klargöras om det är nämnderna eller KS som har bär 
ansvaret.

Beslutet ska expedieras till
• Samtliga nämnder och råd,
• Planeringschefer,
• Enheten för juridik och kansli 
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Till: Kommunstyrelsen
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Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-11-12

Justering av den politiska organisationen från och 
med 1 januari 2022

Ärendebeskrivning
Den 10 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nya reglementen för 
den politiska organisationen. Kommunstyrelsen beslutade den 27 april 2020 att en 
översyn skulle ske av reglementena för att följa upp och se till förändring för att i 
förekommande fall lämna förslag på justeringar. En styrgrupp tillsattes för att utre-
da frågan. Den var av samma parlamentariska modell som den som skapades när 
det lämnades förslag på ny politisk organisation 2019-2022. 

Arbetet i styrgruppen påbörjades efter sommaren 2020 med flertalet möten med 
styrgruppen, men arbetet pausades från årsskiftet 20/21 på grund av pandemin och 
att tjänsteorganisationen behövde omprioritera. Arbetet togs upp igen sep-21.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-12,
• Reglementen i nya mallar med förslag på justeringar för Kommunstyrelsen, 

Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och tillståndsnämnden, Nämnden för om-
sorg och stöd, Nämnden för kultur, idrott och fritid, Överförmyndarnämnden 
och Familje- och utbildningsnämnden, 

• Reglementen och arbetsordningar i nya mallar men inga justeringar fullmäktige, 
fullmäktiges beredningar, valnämnden, kommunala rådet för funktionshinder-
frågor, kommunala pensionärsrådet,

• Tjänsteutlåtande ändring av reglemente för Miljö- och tillståndsnämnden dnr 
M-2020-1889.

Utredning
Översynen av reglementena har skett genom dialog med tjänsteorganisationen där 
samtliga huvuduppdrag, nämnder, enheten för juridik och kansli och chefsstrateg 
fått lämna in synpunkter och ändringsförslag. Dessa förslag har sen diskuterats in-
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om styrgruppen. Fokus har varit att förtydliga och peka på de gränser som finns 
mellan nämnder så inga oklarheter ska finnas vem som har ansvar för vad. 

 Det ligger förslag till större ändringar i reglementena för Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och tillståndsnämnden där fokus va-
rit att reda ut skiljelinjerna,

 Överförmyndarnämndens reglemente har moderniserats,
 Revisionens reglemente har förtydligats på en punkt,
 I reglementena för Nämnden för omsorg och stöd, Nämnden för kultur, 

idrott och fritid och Familje- och utbildningsnämnden är enbart tilläggen 
om medborgardialoger och protokollsanteckning förslag till förändring där 
ett förtydligande ansetts vara nödvändigt,

 I reglementena/arbetsordning för kommunfullmäktige, fullmäktiges bered-
ningar, kommunala rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsråden 
har de enbart flyttas till nya uppdaterade mallar utan andra förslag till änd-
ring. 

I förslag till ändringar i reglementena som bilagor innebär gula markeringar att en 
revidering skett, rött med överstrykning innebär att det föreslås tas bort, och grönt 
en helt ny text. 

Nedan beskrivs de större förslag till ändringar mer utförligt. 

Skiljelinjer 
Utifrån de synpunkter som lämnats in har det funnits ett behov att utreda skiljelin-
jerna mellan både Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden, men även 
Miljö- och tillståndsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnder som har 
ansvar för liknande frågor men utifrån olika perspektiv. Frågan om fysisk planering 
och regionala utvecklingsfrågor är bara två exempel. Det har därför arbetats med 
att förtydliga detta, vilket inneburit större ändringsförslag för dessa tre nämnder 
jämfört med övriga. 

Detaljplaner 
För att minska handläggningstiden för detaljplaner föreslås en justering av ansvars-
fördelningen mellan kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget 
innebär att kommunstyrelsen fattar beslut om planbesked är beställare av detaljpla-
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ner med standardförfarande eller utökat förfarande. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar 
för hela planprocessen från planbesked till antagande i detaljplaner med förenklat 
förfarande eller begränsat standardförfarande.

Strandskydd 
Frågan om strandskydd har diskuterats som idag ligger hos SBN, men föreslås flyt-
tas till Miljö- och tillståndsnämnden. Miljö- och tillståndsnämnden lämnade in en 
skrivelse till Kommunstyrelsen i mars-21 där det beskrivs att Länsstyrelsen i sin be-
dömning anser att strandskyddsfrågan ska lämnas över till Miljö- och tillstånds-
nämnden, se tjänsteutlåtande ändring av reglemente för Miljö- och tillståndsnämn-
den dnr M-2020-1889.

Länsstyrelsen har enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ansvar för tillsyns-
vägledningen i länet. Med tillsynsvägledning avses utvärdering, uppföljning och 
samordning av tillsyn samt stöd och råd till operativa tillsynsmyndigheter. Inom ra-
men för tillsynsvägledningen genomför Länsstyrelsen kommunbesök för uppfölj-
ning och utvärdering av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsen har 
i januari 2021genomfört kommunbesök i Ängelholm.

I sin bedömning om strandskyddstillsynen i Ängelholm skriver länsstyrelsen i rap-
porten: Länsstyrelsen konstaterar att kommunens politiska organisation inte säkerställer en 
oberoende tillsyn när det gäller beslut om strandskydd/vattenverksamhet i tillsynsärenden enligt 
miljöbalken med anledning av att Samhällsbyggnadsnämnden i egenskap av teknisk nämnd an-
svarar för VA-verksamhet, gata/park och kommunal mark som omfattas av strandskyddsbe-
stämmelser. Detta innebär att drift och tillsyn ligger inom samma nämnd, vilket strider mot reg-
lerna i MTF (miljötillsynsförordningen).

Länsstyrelsen finner det olämpligt att kommunen har fördelat tillsynsansvaret enligt miljöbalken 
på två nämnder. Tillsyn över strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken och tillsynen över den 
vattenverksamhet som är överlåten bör samlas inom Miljö och tillståndsnämnden som har all an-
nan tillsyn enligt miljöbalken.

När det gäller den överlåtna tillsynen så är Länsstyrelsen skyldig att återkalla den om förutsätt-
ningarna enligt 20 § MTF inte längre finns. Enligt lagstiftningen (26 kap 8 § miljöbalken) har 
Länsstyrelsen också möjlighet och kan komma att överväga att förelägga kommunen om att vidta 
åtgärder.
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Efter valet 2018 ändrades nämnderna i Ängelholms kommun och myndighets-
nämnden som haft tillsyn över både bygglov och miljöbalkstillsyn och strandskydd 
togs bort. Bygglovs och strandskyddsfrågor hamnade på Samhällsbyggnadsnämn-
den och miljöbalkstillsynen (förutom strandskyddsfrågorna) hamnade på Miljö- 
och tillståndsnämnden.

Därav föreslås att frågan flyttas över till Miljö- och tillståndsnämnden, en ändring 
som Samhällsbyggnadsnämnden håller med om.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens reglemente har moderniserats och uppdaterats med 
samma arbetsformer som övriga nämnder. 

Revisionen
En ny skrivning i revisionens reglemente förtydligar att en revisionsplan/gransk-
ningsplan ska utarbetas och delges fullmäktige, styrelsen och nämnderna inför årets 
granskningar. 

Arbetsmiljö
Det har funnits en rest frän äldre organisationer att arbetsmiljöansvar specificeras i 
samtliga nämnders reglementen. Samtidigt är kommunstyrelsen anställande myn-
dighet. Efter omvärldsbevakning är det tydligt att andra kommuner hanterar frågan 
på olika sätt. Därav vill styrgruppen ge kommundirektören i uppdrag att se över 
frågan och lämna förslag till kommunstyrelsen.   

Protokollsanteckning
Det har kommit in synpunkter från enheten för juridik och kansli angående frågan 
om protokollsanteckning som hör samman med den om reservation. Det finns ett 
behov att reglera detta för samtliga nämnder så det är tydligt och görs på samma 
sätt i hela den politiska organisationen. Ändringsförslaget innebär att en ledamot 
har möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar kommentera ärendet 
och utveckla sin ståndpunkt även i de fall de bifallit yrkandet. Även en ersättare har 
rätt att lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och 
avges före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras. 
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Därav har det föreslagits lägga till en formulering kring protokollsanteckning i 
samtliga nämnders reglementen. 

Medborgardialog
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2018, § 280 om en ny politisk or-
ganisation för mandatperioden 2019-2022. Nämnderna fick i samband med detta 
beslut ett särskilt uppdrag att fortsätta arbetet med medborgardialog och låta det 
ingå i såväl utvecklingsarbetet som i den ordinarie verksamheten. Även i beslutad 
Framtidsförklaring beskrivs det som angeläget att fortsätta stärka dialogen med 
medborgarna och att nämnderna ska bedriva medborgardialog inom sina respekti-
ve områden. Därav har detta tydligare skrivits in under punkt 1.1 i samtliga nämn-
ders reglementen för att vara i linje med fullmäktiges beslut. Det går även väl i linje 
med fullmäktiges fasta beredning 1 åtgärdsförslag i deras uppdrag angående syste-
matik och utveckling av kommunens medborgardialoger, som fullmäktige fattade 
beslut om i oktober (dnr 2020/534).

Handikapprådet
Handikappsrådet har bett om att få byta namn till kommunala rådet för funktions-
hinderfrågor (KRF).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

att kommunala handikapprådet byter namn till Kommunala rådet för funktions-
hinderfrågor (KRF),

att anta reglemente för kommunfullmäktiges beredningar att gälla från och med 
den 1 januari 2022

att anta reglemente för Kommunstyrelsen att gälla från och med den 1 januari 
2022

att anta reglemente för Familje- och utbildningsnämnden att gälla från och med 
den 1 januari 2022

att anta reglemente för Nämnden för omsorg och stöd att gälla från och med den 
17 december 2018



TJÄNSTEUTLÅTANDE 6 
(7)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

att anta reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med den 1 ja-
nuari 2022 

att anta reglemente för Nämnden för kultur, idrott och fritid att gälla från och med 
den 1 januari 2022

att anta reglemente för Miljö- och tillståndsnämnden att gälla från och med den 1 
januari 2022

att anta reglemente för Valnämnden att gälla från och med den 1 januari 2022

att anta reglemente för Revisionen att gälla från och med den 1 januari 2022

att anta reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor att gälla från 
och med den 1 januari 2022

att anta reglemente för kommunala pensionärsrådet att gälla från och med den 1 
januari 2022

att ansvar för taxan av strandskydd övergår från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Miljö- och tillståndsnämnden från och med den 1 januari 2022,  

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över reglementet för arvoden,

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över reglementena för de kommunala handi-
kapps- och pensionärsråden,

att uppdra kommundirektören att utreda organisation och former för arbetsmiljö-
ansvar.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef
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Beslutet expedieras till:
• Samtliga nämnder och råd,
• Planeringschefer,
• Enheten för juridik och kansli 
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1 Inledning
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheten inom samtliga områden förutom de 
områden som är uppräknade i annan nämnds reglemente.

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att säkerställa att styrelsens verksamhet 
bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv medborgarfokus, effektiva 
verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. 

Häri ligger ett ansvar att säkerställa att styrelsens beslut beaktar folkhälsa, mångfald, 
landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling.

Styrelsen och nämnderna har ett särskilt uppdrag att arbeta med medborgardialog 
och låta den ingå i såväl utvecklingsarbetet som i den ordinarie verksamheten. 

2 Uppgifter

2.1 Ledningsfunktionen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen har även att följa upp 
strategiska planer.  

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:

o utvecklingen av den kommunala demokratin
o personalpolitiken
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o den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten i form av 
översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg till 
översiktsplaner.

o mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande 
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas

o verka för en god energihushållning och energiplanering på 
kommunövergripande nivå 

o verka för en god trafikförsörjning och trafikplanering på 
kommunövergripande nivå

o kommunövergripande arbete för en god livsmiljö och ett hållbart samhälle
o tillgodose kommunens bostadsförsörjningsansvar
o informationsverksamheten
o arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
o arbetet med att effektivisera administrationen
o utveckling av informationssystem, IT och kommunikation samt
o utveckling av medborgardialog och brukarinflytande
o ansvara för åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap (SFS 2006:544) såsom risk- och sårbarhetsanalys, planering, 
geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, rapportering samt höjd 
beredskap.

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa: 

o miljövårds- och naturvårdspolitiken 
o socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas
o den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal 

hälso- och sjukvård
o skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas
o kultur-, idrotts- och fritidpolitiken och verka för en god kultur-, idrotts- och 

fritidsverksamhet i kommunen.

Ungdomsfullmäktige är remissinstans till kommunstyrelsen framförallt i frågor som 
rör ungdomar.

2.2 Styrfunktionen
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:

o leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, 
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, 
göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd
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o övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt

o tillse att uppföljning sker till fullmäktige från övriga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret

o ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen

o löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 
3 kap 17 och 18 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag som 
kommunen innehar aktier i

o årligen senast den 30 juni i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i 
de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse 
i enligt 3 kap 17 -18 §§ KL under föregående kalenderår har varit förenligt 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 
styrelsen att brister förelegat ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige 
om nödvändiga åtgärder

o tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i.

3 Kommunstyrelsens övriga verksamheter

3.1 Ekonomisk förvaltning
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: Kommunstyrelsen skall ha hand om 
kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade 
föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 
samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fodringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 
uppgift ingår bl. a. att

o besluta om köp och försäljning av kommunens lösa egendom samt att 
förvalta exploateringsfastigheter
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o tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
o handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.

3.2 Personalpolitiken
Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att

o företräda kommunen som arbetsgivare och ansvara för förhandlingar enligt 
gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom beträffande för-handlingar 
som regleras i lokalt samverkansavtal

o teckna kollektivavtal eller dylikt som reglerar frågor rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

o utfärda föreskrifter angående tolkning och tillämpning av reglementen, 
lagar, avtal och andra bestämmelser som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

o lämna uppdrag som avses i befogenhetslagen 6 kap 3 §, lag om vissa 
kommunala befogenheter

o utveckla kommunens personal- och arbetsgivarpolitik genom utarbetande 
av riktlinjer och policys

o ansvara för utveckling och samordning av personaladministrationen
o besluta om anställning av kommundirektör, chef för huvuduppdrag, chefer 

för servicestöd samt miljö- och byggchef och verksamhetschefer inom 
huvuduppdragen

o vara kommunens pensionsmyndighet och besluta i frågor enligt gällande 
pensionspolicy.

3.2.1 Arbetsmiljöansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbets-
miljön följs inom de verksamheter som tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde. 
(Angående ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och 
nämnder inom Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, 
dnr 2013/21).

3.3 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Kommunstyrelsen är:

o arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd
o kristidsnämnd enligt ransoneringslagen (1978:268).
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Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planering enligt lag (2019:925) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap samt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivlagen (1990:782) och arkivreglemente.

Kommunstyrelsen är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla (kommunallagen 3 kap 30 
§).

3.4 Övrig verksamhet
Kommunstyrelsen är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom 
nedanstående områden:

Näringslivs- och destinationsfrågor, inkl. åtgärder för att allmänt främja 
näringslivet i kommunen.

Arbetsmarknad och sysselsättning
Arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor samt försörjningsstöd
Socialtjänstlagen 4 kap (2001:453).

Mark och exploatering
Kommunens mark- och exploateringsavtal samt är formell ägare av kommunens 
fastigheter

Förvaltning av kommunens markreserv, inklusive utarrendering av mark.

Bevakning av kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, 
planläggning och byggnadsväsen mm.

Företräder kommunen i egenskap av markägare vid yttranden i 
lantmäteriförrättningar. 

Fysisk planering
Kommunstyrelsen ansvarar för översiktlig planering av mark- och 
vattenanvändning.
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Kommunstyrelsen leder och samordnar den övergripande fysiska planeringen i 
kommunen. Kommunstyrelsen har ansvar för översiktsplanering i kommunen. 
Kommunstyrelsen fattar beslut om planbesked samt är beställare av planprogram 
och detaljplaner med standardförfarande eller utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL).

Kommunstyrelsen ansöker om nödvändiga lov och tillstånd för kommunens 
verksamheter. 

Regionala utvecklingsfrågor
Kommunstyrelsen ansvarar för infrastruktur och kollektivtrafik på en regional och 
översiktlig nivå. Planering och utvecklingsfrågor för regional infrastruktur och 
regional kollektivtrafik ansvarar kommunstyrelsen för.

Kommunstyrelsen deltar i regional samhällsutveckling avseende infrastruktur och 
kollektivtrafik, samhällsplanering och utveckling i Familjen Helsingborg och 
Region Skåne. 

Energi
Kommunstyrelsen verkar för en god energihushållning och energiplanering.

Bostad
Kommunstyrelsen ansvarar för bostadsförsörjning samt bostads- och markpolitik.  

Lokalfrågor
Planering av kommunens samlade lokalbehov, innebärande arbete med strategi för 
kommunövergripande lokalförsörjning, effektivisering av verksamheternas 
lokalutnyttjande, förhandling och uppföljning av koncerninterna och externa 
hyresavtal samt kommunövergripande beställarenhet i förhållande till AB 
Ängelholmslokaler vid nyinvesteringsprojekt, fastighetsutveckling, ombyggnader 
och renoveringar.

Renhållning
Kommunstyrelsen har att med stöd av förslag från Nordvästra Skånes Renhållnings 
AB bereda ärenden till kommunfullmäktige om renhållningstaxa, 
renhållningsordning samt avfallsplan.  (Verksamheten överlämnad till NSR enligt 
beslut i KF 24 juni 2013 § 159.) 

Trygghet och säkerhet
Kommunstyrelsen ska verka för trygghet och säkerhet i kommunen i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål. Arbetet ska bedrivas i samverkan med andra 
samhällsaktörer.
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Kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare
Kommunal vuxenutbildning enligt skollagen 11 kap (2010:800),  – det vill säga 
grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och särskild utbildning 
för vuxna – utbildning i svenska för invandrare enligt skollagen 13 kap (2010:800) 
samt yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (2009:43).      

Kommunikation
Kommunens centrala informations- och kommunikationsverksamhet

Evenemang och sponsring
Kommunstyrelsen fattar beslut om sponsring i enlighet med av 
kommunfullmäktige antagen policy. Kommunstyrelsen fattar också beslut om 
ekonomiskt stöd till evenemang som anordnas av extern part.

Kommunal författningssamling
Reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges 
handlingar.

Kommunens vapen
Ärenden angående kommunens heraldiska vapen.

Övrigt
De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 
nämnd.

4 Delegering

4.1 Delegering från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden: 

o vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om 
säkerheten som fullmäktige angivit,

o besluta om tecknande av leasingavtal,
o styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt,
o köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriationen eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta 
tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra 
riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
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o när så erfordras för att ta tillvara kommunens ekonomiska eller andra 
intressen, vid offentlig eller exekutiv auktion köpa fast egendom eller 
tomträtt, varvid styrelsen snarast skall anmäla sådant förvärv till kom-
munfullmäktige och samtidigt framlägga förslag till slutlig täckning av 
förskotterade kostnader för förvärvet,

o i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,

o avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är 
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. 
Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om 
remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde 
med fullmäktige, 

o antagande av detaljplaner som utarbetats enligt reglerna i plan- och 
bygglagen (standardförfarande),

o godkännande av exploateringsavtal som berör detaljplaner som utarbetats 
enligt reglerna i 5 kap plan- och bygglagen (standardförfarande),

o meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller 
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel i enlighet med Förordning (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
Kommunstyrelsens föreskrifter om förbud får gälla i maximalt 10 dagar.

4.2 Delegering av ärenden
Kommunstyrelsen får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att 
besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Kommunstyrelsen får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§.

Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
kommunstyrelsen.

5 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i 
kommunen och de bolag kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i 
utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.
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6 Kommunstyrelsens arbetsformer

6.1 Sammansättning
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

6.2 Ordförande
§1 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:

o närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning

o med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ 
i dessa frågor

o främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder samt

o representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i 
ett särskilt fall.

§2 
Kommunstyrelsens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförandena får närvara vid 
sammanträde med kommunens nämnder och styrelser. De får i det sammanhanget 
delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som 
rör myndighetsutövning mot någon enskild då sekretess gäller.

6.3 Ersättare för ordförande
§1 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter.

§2
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.

6.4 Kommunalråd
§1
Kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordföranden är tillika kommunalråd och 
oppositionsråd.
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§2 
Kommunstyrelsen beslutar om eventuell Arbetsordning för kommunstyrelsens 
ordförande samt 1:e vice och 2:e vice ordförande.

6.5 Ersättarnas tjänstgöring 
§1
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt.

§2
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

§3
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

§4
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

§5
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§6
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

§7
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna.

6.6 Inkallande av ersättare
§1 
Om en ledamot har förhinder och inte kan delta i ett sammanträde ska ersättare 
kallas in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon 
valts.
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6.7 Sammanträden
§1 
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

§2 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

§3
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet.

§4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.

§5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

§6 
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den 
till åldern äldste ledamoten göra detta.

§ 7
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas.

6.8 Justering av protokoll
§1 
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter.

§2 
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas muntligt innan styrelsen justerar den.

6.9 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
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En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras. 

6.10 Administrativa organ
Under kommunstyrelsen lyder kommunorganisationen. Kommunstyrelsen ska utse 
en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara 
chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att 
direktören ska ha en annan benämning.  

6.11 Delgivning
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden eller kommundirektören.

6.12 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av kommundirektören eller vid förfall för denne av respektive 
huvuduppdragschef. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall 
underteckna handlingar.

6.13 Kommunstyrelsens utskott
§1 
Inom kommunstyrelsen ska finnas 

• ett arbetsutskott,

• ett personalutskott,

• ett samverkansutskott, och 

• ett arbetsmarknadsutskott.

§2 
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare och är personunion med 
personalutskottet.

Arbetsutskottet ska bereda ärenden för beslut kommunstyrelsen. Arbetsutskottet 
har rätt att fatta beslut i de ärenden som kommunstyrelsen överlåter till utskottet, 
genom delegering.
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För beslutsförhet i arbetsutskottet måste minst tre ledamöter eller för ledamöter 
tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller någon av vice 
ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets sammanträden.

Om ledamot i arbetsutskottet har förhinder ska ersättare kallas in till tjänstgöring i 
första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon valts. 

Mandattiden för arbetsutskottet är densamma som för kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när minst 
två ledamöter begär det.

§3
Kommunstyrelsens personalutskott

Personalutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare och är personunion 
med arbetsutskottet.

Personalutskottet ska bereda ärenden för beslut kommunstyrelsen. 
Personalutskottet har rätt att fatta beslut i de ärenden som kommunstyrelsen 
överlåter till utskottet, genom delegering.

För beslutsförhet i personalutskottet måste minst tre ledamöter eller för ledamöter 
tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller någon av vice 
ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets sammanträden.

Om ledamot i personalutskottet har förhinder ska ersättare kallas in till tjänstgöring 
i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon valts. 

Mandattiden för personalutskottet är densamma som för kommunstyrelsen.

Personalutskottet sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst två ledamöter begär det.

§4
Kommunstyrelsens samverkansutskott

Samverkansutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. 

Samverkansutskottet ska bereda ärenden för beslut kommunstyrelsen. Vid 
beredningen ska samverkansutskottet kalla till sig ordförande och vice ordförande i 
den eller de nämnder som berörs.
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Samverkansutskottet har rätt att fatta beslut i de ärenden som kommunstyrelsen 
överlåter till utskottet, genom delegering.

För beslutsförhet i samverkansutskottet måste minst tre ledamöter eller för 
ledamöter tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller någon av vice 
ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets sammanträden.

Om ledamot i samverkansutskottet har förhinder ska ersättare kallas in till 
tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon valts. 

Mandattiden för samverkansutskottet är densamma som för kommunstyrelsen.

Samverkansutskottet sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst två ledamöter begär det.

§5
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

Arbetsmarknadsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Arbetsmarknadsutskottet ska bereda ärenden för beslut kommunstyrelsen. 
Arbetsmarknadsutskottet har rätt att fatta beslut i de ärenden, inklusive 
myndighetsärenden, som kommunstyrelsen överlåter till utskottet, genom 
delegering.

För beslutsförhet i arbetsmarknadsutskottet måste minst tre ledamöter eller för 
ledamöter tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller någon av vice 
ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets sammanträden.

Om ledamot i arbetsmarknadsutskottet har förhinder ska ersättare kallas in till 
tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon valts. 

Mandattiden för arbetsmarknadsutskott är densamma som för kommunstyrelsen.

Arbetsmarknadsutskott sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller 
när minst två ledamöter begär det.
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1 Inledning
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för verksamheten inom de områden som är 
uppräknade i nämndens reglemente. 

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett särskilt ansvar för att säkerställa att nämndens 
verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv 
medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande 
medarbetare. 

Häri ligger ett ansvar att säkerställa att nämndens beslut beaktar folkhälsa, 
mångfald, landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling.

Styrelsen och nämnderna har ett särskilt uppdrag att arbeta med medborgardialog 
och låta den ingå i såväl utvecklingsarbetet som i den ordinarie verksamheten. 

2 Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för planeringen av användningen av mark och 
vatten. Samhällsbyggnadsnämnden har det operativa ansvaret för kommunens 
samlade infrastruktur, trafikförsörjning på kommunalnivå samt 
myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen. Nämnden ska verka för en god 
energiplanering och energihushållning, samt för en god trafikplanering och 
trafikförsörjning i kommunen. Nämnden ansvarar även för detaljerad planering av 
mark- och vattenanvändning

Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde.
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Nämnden ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmiljön följs 
inom de verksamheter som tillhör nämndens ansvarsområde. (Angående ansvar 
och fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder inom 
Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, dnr 2013/21).

2.1 Lagar som reglerar nämndens verksamhet
Lagar som reglerar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet: 

1. Plan- och bygglagen (2010:900)
2. Livsmedelslagen (2006:804) (verksamhet som inte är 

myndighetsutövning)
3. Trafikfrågor enligt 

- lag om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234)
- lag om kommunal parkeringsövervakning (1987:24)
- trafikförordningen 10 kap om lokala 

ordningsföreskrifter (1998:1276)
4. Lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)
5. Förordning om områdesskydd enligt Miljöbalken 

(1998:1252) avseende strandskydd
6. Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning (1998:814)
7. Väglag (1971:948)
8. Vattenlag (1983:291)
9. Lag om flyttning av fordon i vissa fall (skrotbilar; dock ej 

gatumark) (1982:129) 
10. Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189)
11. Elsäkerhetslagen (2016:732)

2.2 Nämndens verksamhet 
Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom 
nedanstående områden; 

Fysisk planering och myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för infrastruktur på kommunalnivå. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för hela planprocessen från planbesked till 
antagande i detaljplaner med förenklat förfarande eller begränsat 
standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL).

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att ta fram förslag till planprogram och 
detaljplaner med standardförfarande eller utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL) på beställning av Kommunstyrelsen. Planprogram och 
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detaljplaner antas av kommunfullmäktige, förutom i de fall antagandet har 
delegerats till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrag inom plan- och bygglagens (PBL) område 
omfattar även frågor om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked (PBL 9 
kap). I anslutning till dessa uppgifter har nämnden också obligatoriska 
myndighetsuppgifter avseende genomförandet av bygg-, rivnings- och 
markåtgärder (PBL 10 kap) samt tillsyn och ingripanden vid överträdelser m.m. 
(PBL 11 kap).

Nämnden är beslutsfattande organ för strandskyddsdispenser enligt 7 kap 
miljöbalken.

Lantmäteri
Nämnden företräder kommunen i egenskap av myndighet i lantmäteriförrättningar.

Energifrågor 
Samhällsbyggnadsnämnden säkerställer att kommunen, som elinstallationsföretag, 
fullgör vad som föreskrivs i elsäkerhetslagen (2016:732) och dess förordning samt 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter. 

God energiplanering och energihushållning för de anläggningar och installationer 
som kommunen äger.

Ansvarar för inköp av el och andra energiformer till kommunens samtliga 
anläggningar.

Trafik
Myndighetsutövningen inom verksamhet tillhörande lagen (1978:234) om nämnder 
för vissa trafikfrågor, vilket innebär:

• Rätt att besluta om trafik, transporter och kommunikationer i den 
utsträckning lag och förordning medger.

• Rätt att besluta om undantag från trafikföreskrifter eller om 
parkeringstillstånd i den utsträckning lag och förordning medger.

Gata
Tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
samt väglagen avseende varaktig uppsättning utomhus av tavla, skylt, inskrift eller 
därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål.

Samhällsbyggnadsnämnden har det operativa ansvaret för renhållning och bereder 
ärenden till kommunstyrelsen om renhållningstaxa, renhållningsordning och 
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avfallsplan. (Verksamheten överlämnad till NSR enligt beslut i KF 24 juni 2013 § 
159.)

Kollektivtrafik 
Samhällsbyggnadsnämnden har det operativa ansvaret för kollektivtrafik på en 
kommunal nivå, inklusive intressebevakning enligt lagen om färdtjänst och lagen 
om riksfärdtjänst.

Enskilda vägar
Villkor för bidrag till enskilda vägar samt utbetalning.

Klimatanpassning
Nämnden har det operativa ansvaret för klimatanpassningsåtgärder. 

Mätning m.m.
Mätning, beräkning och kartering. 

Förvaltning av fastigheter
Förvaltningen av de fastigheter och anläggningar som behövs för den tekniska 
försörjningen. 

Teknisk förvaltning
Utreda, projektera, projektleda, anlägga, driva och underhålla gator, cykelvägar, 
broar, torg, parker, lekplatser, stränder, vatten- och avloppsanordningar, offentliga 
toaletter och belysningsanläggningar. Även intraprenadverksamhet inom detta 
verksamhetsområde ligger på samhällsbyggnadsnämnden.

Investeringar
Investeringar i kommunens tekniska anläggningar.

Måltidsservice
Måltidsverksamheten vid kommunala verksamheter, t ex förskolor, skolor och 
äldreboenden.

Lokalvård
Lokalvården avseende kommunala lokaler.
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3 Delegering 

3.1 Delegering av ärenden 
Samhällsbyggnadsnämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Samhällsbyggnadsnämnden får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 
Kommunallagen 7 kap. 5–8 §§.

Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
nämnden.

4 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer 

4.1 Sammansättning
Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 11 ersättare.

4.2 Ordförande 
§1 
Det åligger nämndens ordförande att:

o Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

o Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnden samt,
o Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i 
ett särskilt fall.

4.3 Ersättare för ordförande 
§1 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter.

§2
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.
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4.4 Ersättarnas tjänstgöring
§1
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt.

§2
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

§3
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

§4
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

§5
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§6
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

§7
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

4.5 Inkallade av ersättare 
§1 
Om en ledamot har förhinder och inte kan delta i ett sammanträde ska ersättare 
kallas in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon 
valts.

4.6 Sammanträden 
§1 
Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 
bestämmer.
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§2 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

§3
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet.

§4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.

§5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

§6 
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall 
den till åldern äldste ledamoten göra detta.

§ 7
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas

4.1 Justering av protokoll

§1 
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter.

§2 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas muntligt innan nämnden justerar den.

4.2 Reservation och protokollsanteckning

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
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lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras. 

4.3 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
huvuduppdragschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna 
handlingar.

4.4  Samhällsbyggnadsnämndens utskott

Samhällsbyggnadsnämnden kan inrätta ett eller flera arbetsutskott i den omfattning 
och utformning som nämnden anser behövs.
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1 Inledning
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för verksamheten inom de områden som är 
uppräknade i nämndens reglemente. 

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati.

Miljö- och tillståndsnämnden har ett särskilt ansvar för att säkerställa att nämndens 
verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv 
medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande 
medarbetare.

Häri ligger ett ansvar att säkerställa att nämndens beslut beaktar folkhälsa, 
mångfald, landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling.

Styrelsen och nämnderna har ett särskilt uppdrag att arbeta med medborgardialog 
och låta den ingå i såväl utvecklingsarbetet som i den ordinarie verksamheten. 

2 Miljö- och tillståndsnämndens uppgifter
Miljö - och tillståndsnämnden ska verka för en god miljö och ett hållbart 
samhällsbyggnad och bevaka kommunens miljövårds- och naturvårdspolitik.

Miljö - och tillståndsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom kommunens 
samtliga verksamheter, med undantag för bygglov, trafik och gata, socialtjänsten 
och skolans område. 

Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde.

Nämnden ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmiljön följs 
inom de verksamheter som tillhör nämndens ansvarsområde. (Angående ansvar 
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och fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder inom 
Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, dnr 2013/21).

2.1 Lagar som reglerar nämndens verksamhet
Lagar som reglerar Miljö- och tillståndsnämndens verksamhet: 

1. Miljöbalken (1998:808)
2. Livsmedelslag (2006:804)
3. Alkohollagen (2010:1622)
4. Tobakslag (1993:581)
5. Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
6. Strålskyddsförordning (2018:506)
7. Smittskyddslag (2004:168)
8. Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2006:1570)
9. Lag om flyttning av fordon i vissa fall (skrotbilar; dock ej gatumark) (1982:129)
10. Jaktlagen (skyddsjakt) (1987:259)
11. Kameraövervakningslagen (2013:460)
12. Hemvärnsförordningen (1997:146)
13. Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)
14. Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799)
15. Lotterilag (1994:1000)
16. Förordning om områdesskydd enligt Miljöbalken (1998:1252) avseende 

strandskydd

2.2 Nämndens verksamhet 
Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för skydd av natur, så som arbetet med 
våtmarker och att genom miljötillsyn- och rådgivning bedriva åtgärdsarbete för att 
minska föroreningspåverkan i yt-och grundvatten. 

Nämnden ansvarar för frågor inom natur-, miljö-, och hälsoområdet. Här ingår att 
upprätta, genomföra och följa upp kommunens miljöplan samt upprätta och 
fortlöpande revidera kommunens naturvårdsprogram samt beslutar om 
kommunens Miljöpris.

Miljö- och tillståndsnämnden är den nämnd som svarar för myndighetsutövningen 
inom kommunens renhållningsverksamhet. Nämnden ansvarar även för frågor om 
vattenkvalité. 

Miljö- och tillståndsnämnden är den nämnd som svarar för myndighetsutövningen 
inom verksamhet tillhörande miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsområdet och den 
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myndighetsutövning som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden 
inom detta område. 

Uppdraget omfattar frågor om tillsyn, kontroll och myndighetsutövning enligt 
miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel och strålskyddslagen, samt annan lagstiftning med anknytning 
till miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Uppdraget omfattar även myndighetsutövningen enligt lokala föreskrifter och 
stadgar utfärdade till skydd för hälsa och miljö.

Nämnden avger yttranden enligt lag (1998:150) om allmän kameraövervakning, 
ärenden om antagande av hemvärnsmän, samt fullgör kommunens uppgifter enligt 
Lotterilagen.

3 Delegering 

3.1 Delegering av ärenden 
Miljö- och tillståndsnämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Miljö- och tillståndsnämnden får även uppdra åt en anställd att besluta 
enligt Kommunallagen 7 kap. 5–8 §§.

Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
nämnden.

4 Miljö- och tillståndsnämndens arbetsformer 

4.1 Sammansättning
Miljö- och tillståndsnämnden består av 9 ledamöter och 7 ersättare.

4.2 Ordförande 
§1 
Det åligger nämndens ordförande att:

o Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor

o Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnden samt
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o Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i 
ett särskilt fall

4.3 Ersättare för ordförande 
§1 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter.

§2
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.

4.4 Ersättarnas tjänstgöring
§1
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt.

§2
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

§3
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

§4
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

§5
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§6
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
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§7
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

4.5 Inkallade av ersättare 
§1 
Om en ledamot har förhinder och inte kan delta i ett sammanträde ska ersättare 
kallas in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon 
valts.

4.6 Sammanträden 
§1 
Miljö- och tillståndsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 
bestämmer.

§2 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

§3
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet.

§4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.

§5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

§6 
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall 
den till åldern äldste ledamoten göra detta.

§ 7
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas
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4.7 Justering av protokoll
§1 
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter.

§2 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas muntligt innan nämnden justerar den.

4.8 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras. 

4.9 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
huvuduppdragschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna 
handlingar.

4.10  Miljö- och tillståndsnämndens utskott

Miljö- och tillståndsnämnden kan inrätta ett eller flera arbetsutskott i den 
omfattning och utformning som nämnden anser behövs.
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1 Inledning
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Nämnden för omsorg och stöd ansvarar för verksamheten inom de områden som 
är uppräknade i nämndens reglemente. 

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati.

Nämnden för omsorg och stöd har ett särskilt ansvar för att säkerställa att 
nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv 
medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande 
medarbetare. 

Häri ligger  ett ansvar att säkerställa att nämndens beslut beaktar folkhälsa, 
mångfald, landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling.

Nämnderna har ett särskilt uppdrag att arbeta med medborgardialog och låta den 
ingå i såväl utvecklingsarbetet som i den ordinarie verksamheteneten. 

2 Nämnden för omsorg och stöds uppgifter
Nämnden för omsorg ska verka för en god kommunal hälso- och sjukvård, omsorg 
om funktionsnedsatta samt verksamhet enligt lagen om stöd och service. 

Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde.

Nämnden ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmiljön följs 
inom de verksamheter som tillhör nämndens ansvarsområde. (Angående ansvar 
och fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder inom 
Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, dnr 2013/21).
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2.1 Lagar som reglerar nämndens verksamhet
1. socialtjänstlagen (2001:453)
2. lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387)

2.2 Nämndens verksamhet 
Äldreomsorg

Hemvård i särskilt och ordinärt boende, inklusive hemtjänst, anhörigstöd enligt 
socialtjänstlag (2001:453) samt kommunal hälso- och sjukvård samt tillsyn av 
privata och enskilda vårdboende och av nämnden upphandlade entreprenörer samt 
leverantörer enligt lagen om valfrihetssystem.

Funktionsstöd

Omsorg om funktionsnedsatta och verksamhet enligt lagen om stöd och service 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor respektive kommunala 
pensionärsrådet är rådgivande organ under Nämnden för omsorg och stöd för 
utbyte av information.

Nämnden för omsorg och stöd har ett utskott för myndighetsutövning och 
beredning av ärenden inom sitt verksamhetsområde.

3 Delegering 

3.1 Delegering av ärenden 
Nämnden för omsorg och stöd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Nämnden för omsorg och stöd får även uppdra åt en anställd att besluta 
enligt 7 kap. 5–8 §§.

Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
nämnden.
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4 Nämnden för omsorg och stöds arbetsformer 

4.1 Sammansättning
Nämnden för omsorg och stöd består av 13 ledamöter och 11 ersättare.

4.2 Ordförande 
§1 
Det åligger nämndens ordförande att:

o Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor

o Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnden samt
o Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i 
ett särskilt fall

4.3 Ersättare för ordförande 
§1 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter.

§2
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.

4.4 Ersättarnas tjänstgöring
§1
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt.

§2
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

§3
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
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§4
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

§5
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§6
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

§7
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

4.5 Inkallade av ersättare 
§1 
Om en ledamot har förhinder och inte kan delta i ett sammanträde ska ersättare 
kallas in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon 
valts.

4.6 Sammanträden 
§1 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§2 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

§3
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet.

§4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
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utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.

§5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

§6 
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall 
den till åldern äldste ledamoten göra detta.

§ 7
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas

4.7 Justering av protokoll
§1 
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter.

§2 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas muntligt innan nämnden justerar den.

4.8 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras. 

4.9 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
huvuduppdragschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna 
handlingar.

4.10  Nämnden för omsorg och stöds utskott

Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott – NOSAU
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.
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Arbetsutskottet ska bereda ärenden för beslut i nämnden. Arbetsutskottet har rätt 
att fatta beslut i de ärenden som nämnden överlåter till utskottet, genom delegering.

För beslutsförhet i arbetsutskottet måste minst tre ledamöter eller för ledamöter 
tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller någon av vice 
ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets sammanträden.

Om ledamot i arbetsutskottet har förhinder ska ersättare kallas in till tjänstgöring i 
första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon valts. 

Mandattiden för utskottet är densamma som för nämnden.

Arbetsutskottet sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när minst 
två ledamöter begär det.
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1 Inledning
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid ansvarar för verksamheten inom de områden 
som är uppräknade i nämndens reglemente. 

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati.

Nämnden för kultur, idrott och fritid har ett särskilt ansvar för att säkerställa att 
nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv 
medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande 
medarbetare. 

Häri ligger ett ansvar att säkerställa att nämndens beslut beaktar folkhälsa, 
mångfald, landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling.

Nämnderna har ett särskilt uppdrag att arbeta med medborgardialog och låta den 
ingå i såväl utvecklingsarbetet som i den ordinarie verksamheten. 

2 Nämnden för kultur, idrott och fritidsnämndens 
uppgifter

Nämnden ska verka för en god kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i hela 
kommunen. 

Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde.

Nämnden ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmiljön följs 
inom de verksamheter som tillhör nämndens ansvarsområde. (Angående ansvar och 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder inom 
Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, dnr 2013/21)
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2.1 Lagar som reglerar nämndens verksamhet
Bibliotekslagen (2013:801)
Kulturmiljölagen, (1988:950) 1 kap § 4 God ortnamnssed.

2.2 Nämndens verksamhet 
Nämnden för kultur, idrott och fritid är den nämnd som fullgör kommunens 
uppgifter inom nedanstående områden: 

o Kommunens folkbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen 
(1996:1596).

o Uthyrning av lokaler avsedda för kultur-, idrotts- och 
fritidsverksamhet.

o Driva och utveckla lokaler och anläggningar inom 
verksamhetsområdet.

o Huvudman för kommunens fritidsgårdar.
o Riktad barn- och ungdomsverksamhet inom verksamhetsområdet. 

Ägna särskild uppmärksamhet åt icke föreningsansluten ungdom.
o Bidrag till föreningar, studieförbund och övriga organisationer, 

förutom i de fall bidraget lämnas till förening eller motsvarande som 
bedriver vårdande eller liknande behandling av enskilda.

o Besluta om kulturpris, kulturstipendier och idrottsstipendier.
o För kommunens räkning införskaffa, förvalta och vårda konstverk 

och samlingar.
o Verka för att bevara och vårda byggnader, miljöer och anläggningar 

av kultur-historiskt och/eller estetiskt värde.
o Kulturskolan.
o Beslutar om namn på gator, torg, broar, tunnlar, kvarter och 

belägenhetsadresser.
o Kommunens egna evenemang, till exempel Ljusfesten, Nyårsfirandet 

och Nationaldagen.

3 Delegering 

3.1 Delegering av ärenden 
Nämnden för kultur, idrott och fritid får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Nämnden för kultur, idrott och fritid får även uppdra åt en anställd att 
besluta enligt 7 kap. 5–8 §§.

Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
nämnden
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4 Nämnden för kultur, idrott och fritids 
arbetsformer

4.1 Sammansättning
Nämnden för kultur, idrott och fritid består av 11 ledamöter och 9 ersättare.

4.2 Ordförande 
§1 
Det åligger nämndens ordförande att:

o Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.

o Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnden samt,
o Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i 
ett särskilt fall.

4.3 Ersättare för ordförande 
§1 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter.

§2
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.

4.4 Ersättarnas tjänstgöring
§1
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt.

§2
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

§3
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
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§4
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

§5
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§6
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

§7
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

4.5 Inkallade av ersättare 
§1 
Om en ledamot har förhinder och inte kan delta i ett sammanträde ska ersättare 
kallas in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon 
valts.

4.6 Sammanträden 
§1 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§2 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

§3
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet.

§4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
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utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.

§5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

§6 
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall 
den till åldern äldste ledamoten göra detta.

§ 7
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas.

4.7 Justering av protokoll
§1 
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter.

§2 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas muntligt innan nämnden justerar den.

4.8 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras. 

4.9 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
huvuduppdragschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna 
handlingar.

4.10  Nämnden för kultur, idrott och fritid utskott

Nämnden för kultur, idrott och fritid kan inrätta ett eller flera arbetsutskott i den 
omfattning och utformning som nämnden anser behövs.
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1 Inledning
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheten inom de områden 
som är uppräknade i nämndens reglemente. 

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati.

Familje- och utbildningsnämnden har ett särskilt ansvar för att säkerställa att 
nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv 
medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande 
medarbetare. 

Häri ligger ett ansvar att säkerställa att nämndens beslut beaktar folkhälsa, 
mångfald, landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling.

Nämnderna har ett särskilt uppdrag att arbeta med medborgardialog och låta den 
ingå i såväl utvecklingsarbetet som i den ordinarie verksamhetenen. 

2 Familje- och utbildningsnämndens uppgifter
Familje- och utbildningsnämnden har ansvaret för hela utbildningsområdet 
exklusive Komvux, och följande delar av socialtjänsten: individ- och familjeomsorg 
(exklusive försörjningsstöd), familjerådgivning och familjerätt samt psykiatri.  

Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde.

Nämnden ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmiljön följs 
inom de verksamheter som tillhör nämndens ansvarsområde. (Angående ansvar 
och fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder inom 
Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, dnr 2013/21)



3 (7)

Familje- och utbildningsnämnden har ett utskott för myndighetsutövning inom sitt 
verksamhetsområde.

2.1 Lagar som reglerar nämndens verksamhet
Lagar som reglerar Familje- och utbildningsnämndens 
verksamhet: 

1. skollagen (2010:800)
2. socialtjänstlagen (2001:453)
3. föräldrabalken (1949:381)
4. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)
5. lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)
6. lag om mottagande av asylsökande m fl (1994:137)

2.2 Nämndens verksamhet 
Förskola, fritidshem, utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Individ- och familjeomsorg (exklusive försörjningsstöd), familjerådgivning och 
familjerätt, samt psykiatri.

Familjecentraler (i samverkan med region Skåne; BVC, öppen rådgivning och 
öppen förskola). 

Tillsyn av förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet hos enskilda 
huvudmän som kommunen har godkänt enligt skollagen.

3 Delegering 

3.1 Delegering av ärenden 
Familje- och utbildningsnämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Familje- och utbildningsnämnden får även uppdra åt en anställd att besluta 
enligt 7 kap. 5–8 §§.

Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
nämnden.
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4 Familje- och utbildningsnämndens arbetsformer 

4.1 Sammansättning
Familje- och utbildningsnämnden består av 13 ledamöter och 11 ersättare.

4.2 Ordförande 
§1 
Det åligger nämndens ordförande att:

o Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor

o Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnden samt
o Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i 
ett särskilt fall

4.3 Ersättare för ordförande 
§1 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter.

§2
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.

4.4 Ersättarnas tjänstgöring
§1
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt.

§2
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

§3
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
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§4
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

§5
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§6
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

§7
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

4.5 Inkallade av ersättare 
§1 
Om en ledamot har förhinder och inte kan delta i ett sammanträde ska ersättare 
kallas in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon 
valts.

4.6 Sammanträden 
§1 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§2 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

§3
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet.

§4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
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utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.

§5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

§6 
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall 
den till åldern äldste ledamoten göra detta.

§ 7
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas

4.7 Justering av protokoll
§1 
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter.

§2 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas muntligt innan nämnden justerar den.

4.8 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras. 

4.9 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
huvuduppdragschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna 
handlingar.

4.10  Familje- och utbildningsnämndens utskott

Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott
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Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Arbetsutskottet ska bereda ärenden för beslut nämnden. Arbetsutskottet har rätt att 
fatta beslut i de ärenden som nämnden överlåter till utskottet, genom delegering.

För beslutsförhet i arbetsutskottet måste minst tre ledamöter eller för ledamöter 
tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller någon av vice 
ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets sammanträden.

Om ledamot i arbetsutskottet har förhinder ska ersättare kallas in till tjänstgöring i 
första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon valts. 

Mandattiden för utskottet är densamma som för nämnden.

Arbetsutskottet sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när minst 
två ledamöter begär det.



Reglemente för 
överförmyndarnämnden 
i Ängelholms kommun  



Dokumentnamn
Reglemente för 
överförmyndarnämnden

Dokumenttyp
Reglemente

Fastställd/upprättad
2021-12-XX

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig
Kommunstyrelsen

Diarienummer
2018/497

Senast reviderad
2021-12-20

Giltig till
Tills vidare

Dokumentet gäller för
Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning 2

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar 2

2 Uppgifter 2

3 Delegering 2

3.1 Delegering av ärenden 2

4 Ansvar och rapporteringsskyldighet 3

5 Överförmyndarnämndens arbetsformer 3

5.1 Sammansättning 3

5.2 Ordförande 3

5.3 Ersättare för ordförande 3

5.4 Ersättarnas tjänstgöring 4

5.5 Sammanträden 5

5.6 Justering av protokoll 5

5.7 Reservation och protokollsanteckning 5

5.8 Delgivning 6

5.9 Undertecknande av handlingar 6



2 (6)

1 Inledning
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Överförmyndarnämnden ansvarar för verksamheten inom de områden som är 
uppräknade i nämndens reglemente.

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati.

Överförmyndarnämnden har ett särskilt ansvar för att säkerställa att nämndens 
verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv 
medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande 
medarbetare. 

Häri ligger ett ansvar att säkerställa att nämndens beslut beaktar folkhälsa, 
mångfald, landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling.

2 Uppgifter
Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i 
kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra för-
fattningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.

3 Delegering

3.1 Delegering av ärenden
Överförmyndarnämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Nämnden får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§.

Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
överförmyndarnämnden.
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4 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål eller 
ärenden inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom nämndens 
verksamhetsområde.

Nämnden är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde. I övrigt gäller 
bestämmelserna i arkivlagen och i av kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.

Överförmyndarnämnden ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för 
arbetsmiljön följs inom de verksamheter som tillhör nämndens ansvarsområde. 
(Angående ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och 
nämnder inom Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, 
dnr 2013/21).

5 Överförmyndarnämndens arbetsformer

5.1 Sammansättning
Överförmyndarnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

5.2 Ordförande
§1 
Det åligger Överförmyndarnämndens ordförande att:

o Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor,

o Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnden samt,
o Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 

och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

5.3 Ersättare för ordförande
§1 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
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eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter.

§2
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.

5.4 Ersättarnas tjänstgöring 
§1
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt.

§2
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

§3
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

§4
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

§5
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§6
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

§7
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna.
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5.5 Sammanträden
§1 
Överförmyndarnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§2 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

§3
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet.

§4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.

§5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

§6 
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den 
till åldern äldste ledamoten göra detta.

§ 7
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas.

5.6 Justering av protokoll
§1 
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter.

§2 
Överförmyndarnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas muntligt innan styrelsen justerar den.

5.7 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
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En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras.

5.8 Delgivning
Delgivning med överförmyndarnämnden sker med ordföranden, nämndens 
sekreterare eller annan person som nämnden bestämmer.

5.9 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser, som upprättas av överförmyndarnämnden, 
skall undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordförande 
och kontrasigneras av nämndens sekreterare eller annan person som 
överförmyndarnämnden bestämmer.
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1 Allmänt 
Fullmäktigeberedningar är kommunfullmäktiges redskap för politiska uppgifter. Be-
redningar inrättas för behandling av med strategiska frågor som berör fler än en 
nämnd, t ex i vägvals- och utvecklingsfrågor där kommunen har att göra strategiska 
överväganden.

Huvudregel är att fullmäktigeberedningarna arbetar med långsiktiga strategiska 
uppdrag och inte verkställighet.

Kommunens nämnder har ansvar för strategiska och verkställande uppgifter inom 
ramen för sitt respektive regemente. 

Beredningar ska sträva efter hög grad av medborgardialog. 

Beredningarna ska regelbundet rapportera till kommunfullmäktige.

Ordföranden för en fullmäktigeberedning kan interpelleras enligt 5 kap 59 § kom-
munallagen. 

Beredningar kan vara fasta eller tillfälliga. De fasta beredningarna ska med undantag 
för Valberedningen, tillsättas proportionellt.

Tillfälliga beredningar inrättas vid behov. Dessa kan tillsättas proportionellt eller 
parlamentariskt. 

1.1 Fasta beredningar
Kommunfullmäktige har två fasta beredningar. De fasta beredningarna arbetar med 
de uppdrag som kommunfullmäktige fattar beslut om, och har inte något avgränsat 
ämnesområde.

1.2 Beslut om fullmäktigeberedning samt direktiv
Kommunfullmäktige beslutar om fasta och tillfälliga beredningar samt vilka 
uppdrag som ska överlämnas till en fullmäktigeberedning och direktiv för dessa 
uppdrag.

I uppdragen ska det framgå vilken planeringshorisont som beredningarna ska utgå 
från. Det ska också vara tydligt avseende uppdragets bakgrund, syfte, avgränsning 
samt resultatet av slutrapporten, om det tex ska vara: 

o ett underlag till ett styrdokument, 
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o ett underlag till ett kommande 
utvecklingsarbete, eller 

o som en del i en utredning 

1.3 Externa kontakter och medborgardialoger
Beredningen förutsätts ta kontakt med organisationer, intressegrupper, akademin 
och liknande för att öka sin kunskap inom området, men också för att fånga upp 
medborgarnas synpunkter inom ramen för beredningens uppdrag.  Genom 
ledamöternas kontakter med medborgarna kan debatterna i fullmäktige fördjupas.

2 Beredningars arbetsformer 

2.1 Mandattider 
Mandattiden för ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande är 
densamma som för kommunfullmäktige.

Mandattiden för ledamot i både de fasta och tillfälliga beredningarna bestäms efter 
uppdragets längd. 

2.2 Delegering av ärenden 
Valberedningen tillsätts parlamentariskt med en representant för varje parti i 
kommunfullmäktige. 

Övriga fasta beredningar tillsätts proportionellt med 13 ordinarie ledamöter.. 10 
ledamöter väljs till vartdera beredningsuppdraget.

Ledamöter i beredningen väljs inom eller utom kommunfullmäktige. De politiska 
partierna i kommunfullmäktige nominerar ledamöter.

Tillfällig beredning får adjungera ledamöter.

2.3 Ordförande 
Fullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
beredningarna. 

Ordförandens roll är:

o leda arbetet i beredningen och tillsammans 
med vice ordförandena representera 
beredningen
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o kalla till sammanträde med beredningen och 
leda dessa sammanträden

o se till så att arbetet följer direktiven i 
kommunfullmäktiges uppdrag

o vid tveksamheter samråda med vice 
ordförandena 

o rapportera från beredningens arbete till 
kommunfullmäktiges presidium

2.4 Närvarorätt för utomstående 
Beredningen har rätt att, i rimlig omfattning, kalla utomstående för att lämna 
upplysningar. 

2.5 Rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige 
Beredning får väcka ärenden i kommunfullmäktige enligt 5 kap 23 § 
kommunallagen.

2.6 Arvoden 
Uppdragen som ordförande och vice ordföranden är arvoderade. Arvode betalas 
för den tid ordföranden är vald oavsett om beredningen har pågående uppdrag eller 
inte. 

Ledamöter har rätt till sammanträdesarvode avseende de möten som ordföranden 
kallar till och som uppdraget föranleder.

2.7 Budget 
Beredningens budget avser att täcka kostnader för arvoden, resor och förlorad ar-
betsförtjänst till beredningens ledamöter, förtäring vid sammanträden med 
beredningen, genomförande av medborgardialog och eventuella föreläsare och 
studiebesök.

3 Beredningars handläggning 

3.1 Projektplan och utredning 
Beredningens presidium tar fram en projektplan med bakgrund, syfte, mål, 
avgränsningar, tidplan och genomförande. När projektplanen är godkänd av 
fullmäktiges presidium kan ordförande kalla beredningens ledamöter till ett första 
möte.
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Beredningen genomför sitt uppdrag genom kunskapsinhämtning och analys. 
Beredningen ska, om så är lämpligt med hänsyn till uppdragets karaktär, använda 
medborgardialoger som en del av kunskapsinhämtningen. Beredningen skriver 
minnesanteckningar vid möten och föreläsningar. Dessa godkänns av beredningens 
ordförande och representant från oppositionsparti.

Alla beredningsledamöter ska löpande förankra beredningens arbete i sitt parti.

I de fall beredningen anser sig behöva vägledning i t.ex. inriktning eller avgränsning 
ska beredningens presidium väcka frågan till kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsen presidier, som avgör om det ska hållas en vägledningsdebatt.

Ifall beredningen anser sig behöva förlängning av uppdraget, kan 
beredningspresidiet anhålla om anstånd. Gäller anståndet två månader eller mindre 
tar fullmäktiges presidium beslut som anmäls till fullmäktige. Gäller anståndet tre 
månader eller längre tar fullmäktige beslut.

3.2 Redovisning och fortsatt handläggning  
Resultatet av beredningens arbete redovisas i en rapport till kommunfullmäktige. I 
rapporten framförs både majoritetens förslag och eventuella avvikande åsikter från 
minoriteten. När rapporten behandlas i nämnd, styrelse eller kommunfullmäktige 
kan reservationer och protokollsanteckningar lämnas i vanlig ordning.

Slutdebatt hålls i kommunfullmäktige med beredningens rapport som underlag. 
Beredningen bearbetar synpunkter som framkommit och justerar vid behov 
slutrapporten.

Beredningen överlämnar slutlig rapport till kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige bedömer om uppdraget är fullgjort och remitterar rapporten till 
kommunstyrelsen för handläggning och beredning enligt kommunallagen. 

Processen efter att slutrapporten överlämnats till kommunfullmäktige kan se olika 
ut beroende på uppdragets utformning, där det har framgått om beredningens 
slutrapport ska leda till tex: 

o ett underlag till ett styrdokument, 
o ett underlag till ett kommande 

utvecklingsarbete, eller 
o som en del i en utredning

Efter beredningens slutrapport är godkänd ska kommunstyrelsen återrapportera till 
kommunfullmäktige hur beredningens rapport och dess resultat kommer hanteras.
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Kommunstyrelsen bereder ärendet ur ekonomisk, juridisk och verksam-hetsmässig 
synvinkel samt stämmer av mot kommunens styrmodell Ratten. 

Kommunstyrelsen lägger fram förslag till kommunfullmäktige för avgörande.



Arbetsordning för 
kommunfullmäktige 
i Ängelholms kommun  
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arbetsordning.

Dokumentet gäller för
Kommunfullmäktige

Antalet ledamöter och uppdrag då valbarhet upphört 
§ 1 5 kap 1-3 §§
Fullmäktige har 51 ledamöter. 
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.

Fullmäktige får - på ansökan av den saken gäller - besluta att en förtroendevald som 
valts av fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandattiden trots 
att valbarheten upphört. 

Riktlinjer vid fullmäktiges bedömning skall vara:

 om den förtroendevalde avser att flytta tillbaka till Ängelholms kommun 
när studier eller motsvarande slutförts,

 om den förtroendevalde avser och har reella möjligheter att delta i 
sammanträdena i det (eller de) organ som han eller hon vill behålla sina 
uppdrag i.

 övriga omständigheter som vid en helhetsbedömning talar för att ansökan 
bör beviljas.

Ordförande och vice ordförande
§ 2 5 kap 6 §
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande 
(presidium). Presidievalen skall förrättas på ett sammanträde som hålls före 
utgången av november.
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Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

§ 3
Tills ny ordförande valts, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i 
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av 
dem vara ålderspresident.

§ 4
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter.

Tid och plats för sammanträdena
§ 5 5 kap 7 och 8 §§
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år 
bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda 
fullmäktige första gången i november.

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 
samråd med kommunstyrelsens presidium.

§ 6
Ett extra sammanträde hålls vid den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 
med vice ordföranden.

En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen hos ordföranden och 
skall innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 
sammanträdet.

§ 7
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet.
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje 
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet skall snarast tillkännages på 
lämpligt sätt. 

§ 8
Fullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal. Vid enstaka tillfälle får 
ordföranden i samråd med vice ordförandena besluta annan plats för visst 
sammanträde. 

Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas.

Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering 
om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats. 

§ 9
Kommunfullmäktiges sammanträden ska börja klockan 19.00 – med undantag för 
budgetsammanträdet, som ska börja klockan 16.00, samt decembersammanträdet 
som ska börja klockan 18.00. Samtliga fullmäktigemöten ska sluta senast klockan 
22.30. 

Kommunfullmäktiges presidium får besluta om andra starttider vid enstaka tillfällen 
(t.ex. p.g.a. många och/eller stora ärenden). 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
§ 10
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen och inom beslutade klockslag, kan fullmäktige besluta att 
avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att 
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när 
och var sammanträdet skall fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde vid ett senare tillfälle, 
utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet skall fortsättas inom en vecka, behöver någon kungörelse inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för 
det fortsatta sammanträdet.
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Ärenden och handlingar till sammanträdena
§ 11
Ordföranden bestämmer när fullmäktige skall behandla ett ärende, om ej annat 
följer av lag. 

§ 12
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
§ 13 5 kap 12-17 §§
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, skall snarast anmäla detta till kommunledningskontoret, 
kanslienheten. Det ankommer på kommunledningskontoret att kalla in den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

§ 14
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring.

§ 15
Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 
tjänstgöring.

§ 16
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl 
för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

Upprop
§ 17
En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet.
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I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt 
uppropslistan.

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokolljusterare
§ 18 5 kap 61 §
Ordförande bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättats enligt § 17, väljer fullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena
§ 19
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
kungörelsen.

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas 
som inte finns med i kungörelsen.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttrande vid sammanträdena
§ 20 4 kap 18 § första stycket och 19§, 5 kap 53 och 56 §§
Rätt att delta i överläggningen har:

 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vid behandling av ett 
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när 
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt

 ordförande i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan 
som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med 
anledning av svaret. 

 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 §§ 
KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i 
företaget.
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§ 21
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen.

§ 22
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 
behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, de kommunala 
bolagen och revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar 
vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

§ 23
Sekreteraren får delta i överläggningen i alla ärenden.

Sekreteraren får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena.

Talarordning och ordning vid sammanträdena
§ 24
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i 
vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Om ledamot i anförandet direkt åberopar annan ledamot har denne rätt till replik 
om högst två minuter omedelbart efter anförandet. Replikrätten omfattar ej mer än 
två repliker för berörda ledamöter i varje särskilt fall. 

Anförande ska företrädesvis ske från talarstol.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter 
tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa 
sammanträdet.

Yrkanden
§ 25
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkande som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats rätt. 
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Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordförande anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut
§ 26 4 kap 20 § första stycket
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till 
ordförande, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar
§ 27 4 kap 20 andra stycket, 5 kap 42-44 §§, 46 § samt 2 § lag (1992:339) om 
proportionellt valsätt
När omröstningar genomförs, biträds ordförande av de två ledamöter som har 
utsetts att justera protokollet.

Omröstningar genomförs så, att ledamöterna i första hand avger sina röster med 
hjälp av voteringsanläggning och i andra hand efter upprop och enligt uppropslistan 
där ordföranden avger sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny 
omröstning genomföras omedelbart.

§ 28
Sluten omröstning genomförs i första hand med hjälps av voteringsanläggning, där 
anläggningen inte avslöjar hur var och en röstat. I andra hand genomförs 
omröstning med hjälp av skriftlig valsedel. En valsedel som avlämnas vid en sluten 
omröstning skall uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel 
och sluten.

En valsedel är ogiltig:
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1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar
2. om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som skall väljas
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämning av proportionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner
5 kap 23 § 5 p
§ 29 En motion skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera 
ledamöter.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

En motion väcks genom att den ges in till kommunledningskontoret, kanslienheten.

En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde.

Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktige en gång på våren och en 
gång på hösten.
Interpellationer

§ 30 5 kap 49-53 §§
1. En interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 

ledamot. Den bör ges in till kommunledningskontoret, kanslienheten, senast 
klockan12.00 fem arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamot 
avser att ställa den.

2. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättare tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

3. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes.

4. Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i 
kungörelsen. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av 
svaret dagen före den sammanträdesdagen, då svaret skall lämnas.

5. Ordföranden i kommunstyrelsen får överlämna till denne ställd 
interpellation att besvaras av annan ledamot av styrelsen, som på grund av 
sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

6. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 
kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken 
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interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i 
företagets styrelse att besvara interpellationen.

7. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då 
svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som 
ledamot också vid det tillfället.

Frågor
§ 31 5 kap 54-56 §§
En fråga skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

Den skall ges in till kommunledningskontoret, kanslienheten, senast klockan 12.00 
arbetsdagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i 30 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver 
dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den ställts.
Medborgarförslag  

§ 32 8 kap 1 § KL
Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får, om 
fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). 
Detsamma gäller unionsmedborgare som avses i 1 kap 5 § andra stycket. 

2019-2022 ersätts medborgarförslag med digitalt medborgarförslag, benämnt 
Ängelholmsförslaget, med tillhörande riktlinjer. 

Företagens initiativrätt 
§ 33 3 kap 17 § och 5 kap 23 § 6 p

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i 
fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt se till att fullmäktige får ta 
ställning till. 

Beredning av ärendena
§ 34
Om fullmäktige inte beslutar något annat, så har kommunstyrelsen rätt att besluta 
om remiss av de ärenden som fullmäktige skall behandla.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier ska i strategiska ärenden 
samråda om ärendenas beredning och eventuella uppdrag till fullmäktigeberedning.
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Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena besluta om handläggning av 
inkomna medborgarförslag. Medborgarförslaget och beslutad handläggning ska 
anmälas till kommunfullmäktige. 

Prövning av ansvarsfrihet anmärkning
§ 35 5 kap 25a och 31 §§
Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om 
ansvarsfrihet och anmärkning. 

Valberedning
§ 37
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedning består en ledamot och 
en ersättare från varje i kommunfullmäktige representerat parti.

Kommunfullmäktiges ordföranden ska vara ordföranden i valberedningen och 
kommunfullmäktiges 2:e vice ordföranden ska vara vice ordföranden i 
valberedningen.

Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående 
beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Beredning av revisorernas budget
§ 38
Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget.

Justering av protokollet
§ 39 5 kap 61 och 62 §§
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingarna som ordföranden har lett.
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Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen skall redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.

Reservation
§ 40 4 kap 22 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Expediering mm
§ 41
Utdrag ur protokollet skall tillställas de nämnder, andra organ och personer som 
berörs av besluten i i protokollet. Kommunstyrelsen och kommunens revisorer 
skall dock alltid tillställas hela protokollet.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser 
och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige 
beslutar annat.

Protokollet ska utöver de i 5 kap 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande 
även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats.

Fullmäktigeberedningar
§ 42 3 kap 7 § kommunallagen
Kommunfullmäktige får inrätta fasta eller tillfälliga fullmäktigeberedningar för 
kommunens arbete med strategiska frågor.

För beredningarna gäller Instruktion för fullmäktigeberedningar, Bilaga.
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1 Inledning
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Valnämnden ansvarar för verksamheten inom de områden som är uppräknade i 
nämndens reglemente. 

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati.

Valnämnden har ett särskilt ansvar för att säkerställa att nämndens verksamhet 
bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv medborgarfokus, effektiva 
verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. 

Häri ligger ett ansvar att säkerställa att nämndens beslut beaktar folkhälsa, 
mångfald, landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling.

Nämnderna har ett särskilt uppdrag att arbeta med medborgardialog och låta den 
ingå i såväl utvecklingsarbetet som i den ordinarie varsamheten. 

2 Valnämndens uppgifter

2.1 Verksamhetsområde 
Nämnden svarar för uppgifter som enligt Vallagen skall fullgöras av valnämnd, däri 
ingår att vara lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till 
landstingsfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt 
vid eventuellt förekommande folkomröstning.

Nämnden har därmed bl.a:

o att utse lämpligt antal valförrättare, 
o att se till att det finns lämpliga lokaler i lämpligt antal som kan 

användas som vallokaler,
o att genomföra preliminär rösträkning i vallokal,
o att hålla sammanträde för preliminär rösträkning.
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Nämnden ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmiljön följs 
inom de verksamheter som tillhör nämndens ansvarsområde. (Angående ansvar och 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder inom 
Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, dnr 2013/21).

Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde.

2.2 Information 
Nämnden ska lämna erforderlig information till allmänheten om förestående val 
och folkomröstningar samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten. 

2.3 Processbehörighet 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden inom sitt verksamhetsområde.

2.4 Registeransvar 
Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde.

3 Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har beslutat, de föreskrifter som kan finnas i lag, förordning eller 
anvisningar från centrala och regionala valmyndigheter samt bestämmelser i detta 
reglemente.

Valnämnden ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmiljön följs 
inom de verksamheter som tillhör nämndens ansvarsområde. (Angående ansvar 
och fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder inom 
Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, dnr 2013/21).

Nämnden skall regelbundet rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
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4 Delegering  

4.1 Delegering av ärenden 
Valnämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Valnämnden får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§.

Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
nämnden.

5 Valnämndens arbetsformer 

5.1 Sammansättning 
Valnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

5.2 Ordförande 
§1 
Det åligger nämndens ordförande att:

o Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor

o Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnden samt
o Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett 
särskilt fall

5.3 Ersättare för ordförande 
§1 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter.

§2
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.
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5.4 Ersättares tjänstgöring
§1
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt.

§2
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

§3
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

§4
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

§5
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§6
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

§7
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna.

5.5 Inkallande av ersättare 
§1 
Om en ledamot har förhinder och inte kan delta i ett sammanträde ska ersättare 
kallas in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon 
valts.
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5.6 Sammanträden 
§1 
Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§2 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

§3
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet.

§4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.

§5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

§6 
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den 
till åldern äldste ledamoten göra detta.

§ 7
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas.

5.7 Justering av protokoll
§1 
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter.

§2 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas muntligt innan nämnden justerar den.
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5.8 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras. 

5.9 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
huvuduppdragschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna 
handlingar.
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1 Rådets syfte 
Ängelholms råd för funktionshinderfrågor ska vara ett organ för överläggning och 
samråd före beslut i funktionshinderfrågor samt ömsesidig information mellan 
kommun och företrädare för funktionshinderorganisationerna inom kommunen. 
Handikapprådet har inte någon ställning som kommunal nämnd eller styrelse eller 
formellt beredningsorgan. Rådet är en viktig kanal till de funktionshindrade och 
övriga i samhället. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att 
fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

1.1 Uppgifter och verksamhet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor ska organiseras för hela kommunen.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor ska samråda och informera om sin 
verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller 
kan få aktualitet för kommunens funktionshindrade.

Kommunen ges genom rådet möjlighet att få funktionshinderorganisationernas 
synpunkter samt att samråda med dem i ett tidigt skede av olika 
beredningsprocesser.

De funktionshindrade får genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. 
Deras representanter i rådet kan ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i 
den kommunala verksamheten. Rådet ska verka för att kommunen arbetar i 
enlighet med den lokala handikapplanen samt de nationella riktlinjerna för 
handikappolitiken. 

2 Rådets sammansättning
Rådet för funktionshindersfrågor består av tio (10) ledamöter och tio (10) ersättare. 

Tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare från Nämnden för omsorg och stöd. Två (2) 
ledamöter och två (2) ersättare från kommunstyrelsen.

Antalet representanter för funktionshinderorganisationerna ska vara fem (5) 
ledamöter och fem (5) ersättare och representera de organisationer som är anslutna 
till handikappföreningarnas samarbetsråd och de ska även utses av samarbetsrådet. 
Detta för att möjliggöra största möjliga förankring i organisationerna.

Mandatperioden ska vara densamma som för kommunala styrelser och nämnder.



3 (4)

De organisationer, vilka ej finns representerade i rådet, ska beredas möjlighet att 
adjungeras till sammanträde, då fråga av intresse för vederbörande förening 
behandlas av rådet.

Ersättare i rådet har närvaro- och yttranderätt även om ordinarie ledamot tjänstgör.

Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet under kommunen 
med syfte att tillvarata de funktionshindrades intressen kan när särskilda skäl 
föreligger inbjudas att delta i rådets överläggningar. Representanter för övriga 
samhällsorgan kan också inbjudas till rådet för information, diskussion eller 
samråd. Rådet bör även vid behov få möjlighet att träffa andra förtroendevalda och 
anställda.

3 Organisations- och arbetsformer
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till Nämnden 
för omsorg och stöd. 

Nämnden för omsorg och stöd utser ordförande och 1:e vice ordförande (från 
kommunen). Rådet utser 2:e vice ordföranden (från 
funktionshindersorganisationerna). Rådets sekreterare är en av kommunens 
tjänstepersoner. 

Rådet bör sammanträda fyra gånger per år eller oftare om någon särskild fråga 
påkallar samråd med eller information till rådet. Ordinarie sammanträdesdagar 
fastställs vid föregående års sista sammanträde. 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett referensorgan. Rådet behöver 
inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser 
avseende arbetsformer och beslutsförhet. Beslutsformen ska dock vara den samma 
som för kommunala organ.

Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som utses inom rådet. 
Arbetsutskottet fungerar främst för beredning av ärenden till rådet. I brådskande 
fall kan arbetsutskottet avge yttrande i rådets ställe.

Rådets ställningstagande och initiativ ska redovisas skriftligt i form av protokoll 
efter varje sammanträde och delge rådets medlemmar samt berörda nämnder. Av 
dokumentationen ska tydligt framgå rådets gemensamma eller skiljaktiga 
synpunkter som framförts. 
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Förslag till ärenden som ska behandlas samt handlingar och beslutsunderlag ska i 
god tid delges rådets ledamöter och ersättare.

För att få en bredare förankring bör handikapprådet under verksamhetsåret 
arrangera särskilda konferenser och temadagar.

Vid planering av insatser för funktionshindrade ska 
handikapporganisationerna/samarbetsrådet få möjlighet att medverka i arbets- 
och/eller referensgrupper samt svara på remisser.

Sammanträdesarvoden och reseersättningar ska utgå till handikapprådets ledamöter 
och ersättare i enlighet med för kommunen gällande reglementen.
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1 Rådets syfte 
Ängelholms pensionärsråd ska vara ett referensorgan för överläggning / samråd 
före beslut i äldreomsorgsfrågor samt ömsesidig information mellan kommunen 
och företrädare för pensionärsorganisationerna inom kommunen. Pensionärsrådet 
har inte någon ställning som kommunal nämnd eller formellt beredningsorgan. 
Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av 
kommunens beslut. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att 
fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 

1.1 Uppgifter och verksamhet
Kommunalt pensionärsråd ska organiseras för hela kommunen.

Kommunen ska i pensionärsrådet samråda och informera om sin verksamhet, 
planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få 
aktualitet för kommunens pensionärer.

Kommunen ges genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. 
Pensionärernas representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för för-
ändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge för-slag 
till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de äldres 
förhållanden i samhället.

2 Rådets sammansättning
Pensionärsrådet består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.

Två (2) ledamöter och två (2) ersättare från Nämnden för omsorg och stöd. En (1) 
ledamot och en (1) ersättare från kommunstyrelsen. Sex (6) ledamöter och sex (6) 
ersättare från pensionärsorganisationerna.

Mandatperioden ska vara densamma som för kommunala styrelser och nämnder.

Fördelningen av pensionärsorganisationernas platser i rådet sker i proportion till 
organisationernas storlek. Ersättare i rådet har närvaro- och yttranderätt även om 
ordinarie ledamot tjänstgör.

Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kommunen med 
syfte att tillvarata pensionärernas intressen kan när särskilda skäl föreligger inbjudas 
att delta i rådets överläggningar. Representanter för övriga samhällsorgan kan också 
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inbjudas till rådet för information, diskussion eller samråd. Rådet bör vidare 
beredas möjlighet att träffa andra förtroendevalda och anställda.

3 Organisations- och arbetsformer
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till Nämnden för omsorg och stöd som 
utser ordförande och 1:e vice ordförande (från kommunen). Rådet utser inom sig 
2:e vice ordföranden (från pensionärsorganisationerna). Rådets sekreterare är en av 
kommunens tjänstepersoner.

Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som utses inom rådet. 
Arbetsutskottet fungerar främst för beredning av ärenden till rådet. I brådskande 
fall kan arbetsutskottet avge yttrande i rådets ställe.

Pensionärsrådet är ett referensorgan. Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning 
och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbets-former och 
beslutsförhet.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år eller oftare om någon särskild fråga 
påkallar samråd med eller information till rådet. Ordinarie sammanträdesdagar 
fastställs vid föregående års sista sammanträde.

Rådets ställningstaganden och initiativ ska redovisas skriftligt i form av protokoll 
efter varje sammanträde och delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen, samt 
övriga berörda nämnder. Av dokumentationen ska tydligt framgå rådets 
gemensamma eller skiljaktiga synpunkter som framförts.

Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och 
beslutsunderlag ska delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att 
vidareinformation och beredning underlättas.

De pensionärsorganisationer som på grund av sitt ringa medlemsantal inte blir 
representerade i rådet ska erhålla föredragningslistor och protokoll för kännedom 
samt dessutom beredas tillfälle att närvara vid sammanträden, då större frågor av 
allmän karaktär behandlas.

För att få en bredare förankring bör rådet under verksamhetsåret arrangera 
särskilda konferenser. Därigenom ges rådet möjlighet att samla också andra 
organisationer med verksamhet för äldre, exempelvis bildningsförbund och 
studieorganisationer, andra huvudmäns företrädare liksom enskilda personer med 
intresse för rådets uppgifter.



4 (4)

Vid planering av insatser för äldre ska pensionärsorganisationerna medverka i 
arbets- och eller referensgrupper samt svara på remisser.

Sammanträdesarvoden och reseersättningar ska utgå till pensionärsrådets ledamöter 
och ersättare i enlighet med för kommunen gällande reglementen.
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Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2018/497
Ytterligare dnr: MTN 2021/28
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-08-10

Angående förslag från Miljö- och tillståndsnämnden 
om ändring av reglementen avseende strandskydd

Ärendebeskrivning
Miljö- och tillståndsnämnden har lämnat ett förslag om ändring av reglementen av-
seende strandskyddstillsyn. Uppgiften finns i dagsläget inom Samhällsbyggnads-
nämndens ansvarsområde.

Kommunfullmäktige har bildat en parlamentarisk styrgrupp med uppdrag att utvär-
dera den politiska organisationen samt att i förekommande fall lämna förslag på ju-
steringar. Styrgruppen har varit vilande sedan hösten 2020 efter andra prioritering-
ar med anledning av Covid19-pandemin. Styrgruppens arbete beräknas återupptas 
under hösten 2021.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2021
• Protokollsutdrag MTN den 24 juni 2021
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle den 12 mars 2021

Utredning
Det är kommunen som ansvarar för handläggning av strandsskyddsdispenser enligt 
miljöbalken. Länsstyrelsen har 2014 överlåtit tillsyn för vattenverksamhet till Äng-
elholms kommun. Den tillsyn som överlåtes är vattenverksamhet om den innebär 
uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag eller annat vat-
tenområde eller ändring av en sådan anläggning i samband med hand-läggning av 
strandskyddsdispens. I beslutet står det att överlåtelsen gäller förut-satt att beslut 
om strandskyddsdispenser organisatoriskt hanteras av den nämnd som bedriver 
tillsyn enligt miljöbalken. Denna handläggning av vattenverksamhet kan återkallas 
av länsstyrelsen.

Efter en tillsyn som genomförde i januari 2021 bedömer Länsstyrelsen att: kommu-
nens politiska organisation inte säkerställer en oberoende tillsyn när det gäller beslut om strand-
skydd/vattenverksamhet i tillsynsärenden enligt miljöbalken med anledning av att Samhällsbygg-
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nadsnämnden i egenskap av teknisk nämnd ansvarar för VA-verksamhet, gata/park och kom-
munal mark som omfattas av strandskyddsbestämmelser. Detta innebär att drift och tillsyn ligger 
inom samma nämnd, vilket strider mot reglerna i MTF(miljötillsynsförordningen).

Länsstyrelsen finner det olämpligt att kommunen har fördelat tillsynsansvaret enligt miljöbalken 
på två nämnder. Tillsyn över strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken och tillsynen över den 
vattenverksamhet som är överlåten bör samlas inom Miljö och tillståndsnämnden som har all an-
nan tillsyn enligt miljöbalken.

Eftersom kommunfullmäktige har tillsatt en parlamentarisk styrgrupp med upp-
drag att bereda denna typ av frågor är det lämpligt att kommunstyrelsen överläm-
nar ärendet till styrgruppen för handläggning. Ett eventuellt beslut om ändring bör 
fattas så att nya reglementen kan träda ikraft vid årsskiftet 2021-22.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att överlämna ärendet till kommunfullmäktiges parlamentariska styrgrupp för ut-
värdering av den politiska organisationen.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Planeringschef KS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 236 Dnr. KS 2019/577

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade 
motioner äldre än 1 år

Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktige en gång på våren och en gång på hösten.

I detta ärende redovisas de motioner som per den 29 oktober 2021 inte har beretts 
färdigt inom ett år från inlämnande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 23 mars 2021.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att godkänna redovisningen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 227 Dnr. KS 2019/577

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade 
motioner äldre än 1 år

Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktige en gång på våren och en gång på hösten.

I detta ärende redovisas de motioner som per den 29 oktober 2021 inte har beretts 
färdigt inom ett år från inlämnande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 23 mars 2021.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige

att godkänna redovisningen.
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Nämndsekreterare
Elisabeth Alm
0431-46 91 45
elisabeth.alm@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2019/577
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-10-29

Redovisning av obesvarade motioner äldre än ett år

Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska re-
dovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på full-
mäktige en gång på våren och en gång på hösten.

I detta ärende redovisas de motioner som per den 29 oktober 2021 inte har beretts 
färdigt inom ett år från inlämnande.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 23 mars 2021.

 Utredning
Dnr Inkommen Motion

2019/146 2019-03-14 Motion om Tiggeriförbud från Sverigedemokraterna

2019/191 2019-03-25 Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående 
tillgängligheten i Kronoskogen

2019/252 2019-04-29 Motion från Jim Brithén (EP) gällande Ängelholms 
gröna lunga
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2020/55 2020-01-20 Motion Lars Nyander (S) - Alla barn har rätt till en 
porrfri barndom

Återremitterad av KS 3 mars 2021 för utförligare ut-
redning.

2020/215 2020-04-15 Motion från Lars Nyander (S) om långsiktig plan för 
offentliga verksamheters inomhusklimat

2020/396 2020-08-25 Motion från Patrik Ohlsson (SD) om uppdatering av 
riktlinjer för flaggning

.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige

att godkänna redovisningen

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-10-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 190 Dnr. KS 2021/335

Budget och plan för revisorernas verksamhet 2022-
2024

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 11 kap. § 8 ska kommunfullmäktiges presidium upprätta 
förslag till budget för revisorernas verksamhet senast före oktober månads utgång.

Beslutsunderlag
Förslag till budget och plan för revisionens verksamhet

Yrkande
BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta budget och plan för revisorernas verksamhet 2022-2024 enligt framlagt 
förslag.

att uppdra till kommunrevisionen att ta fram en revisionsplan och granskningsplan  
för sina granskningar, i enlighet med SKRs rekommendationer i God revisionssed i 
kommunal verksamhet,

att återrapportera revisionsplan och granskningsplan till kommunfullmäktiges 
presidium senast i december 2021, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att beakta kommunrevisionens reglemente 
avseende behovet av revisionsplan och granskningsplan i samband med översynen 
av övriga reglementen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-10-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
Kommunrevisionen
Servicestöd; Ekonomi och Kvalitet
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Beredningskoordinator
Malin Klintfjäll
468180
Malin.Klintfjall@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/468
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-12-13

Val av ledamöter till fast beredning 1 gällande upp-
drag ekonomisk hållbarhet

Ärendebeskrivning
Enligt fullmäktigeberedningarnas instruktion ska beredningarna bestå av 13 leda-
möter (varav 3 i presidiet). Ledamöterna väljs per uppdrag med möjlighet till om-
val. 

Kommunfullmäktige valde den 10 december 2018, § 284, beredningspresidier för 
åren 2019-2022. Fullmäktige behöver nu välja tio ledamöter till nya uppdraget an-
gående ekonomisk hållbarhet i fast beredning 1. Uppdraget är fram till september 
2022.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-13
• Inkomna nomineringar från partier

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att till ledamöter för uppdrag ekonomisk hållbarhet, fast beredning 1, utse 

SD
M Britt-Inger Tinnert
M Maria Häggström
S Johnny Nguyen
L Hans Hammargren
SD
KD Bo Göransson
S Gert Nilsson
MP
M Jonathan Winkler 
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Beslutet expedieras till:
• De valda, 
• Beredningskoordinator,
• Nämndsekreterare/FMS,
• HR Servicecenter.
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Beredningskoordinator
Malin Klintfjäll
468180
Malin.Klintfjall@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/535
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-12-13

Val av ledamöter till fast beredning 2 gällande fort-
satt uppdrag social hållbarhet

Ärendebeskrivning
Enligt fullmäktigeberedningarnas instruktion ska beredningarna bestå av 13 leda-
möter (varav 3 i presidiet). Ledamöterna väljs per uppdrag med möjlighet till om-
val. 

Kommunfullmäktige valde den 10 december 2018, § 284, beredningspresidier för 
åren 2019-2022. Fullmäktige behöver nu välja tio ledamöter till det fortsatta upp-
draget för social hållbarhet i fast beredning 2. Uppdraget är fram till september 
2022.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-13
• Inkomna nomineringar från partier

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att till ledamöter för uppdrag social hållbarhet, fast beredning 2, utse

SD
M Anders Davidsson
M Agneta Gustavsson
S Lars Goedecke
C Annely Silfwerax
SD
L Jan-Erik Bengtsson
V Sara Gigja
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KD Linda Persson
S Ingrid Zäther

Beslutet expedieras till:
• De valda,
• Beredningskoordinator,
• Nämnsekreterare/FMS,
• HR Servicecenter  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-11-29

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 214 Dnr. KS 2021/325

Val av ersättare i Familje- och utbildningsnämnden 
på vakant plats (SD)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 att entlediga Camilla Wifralius 
(SD) från uppdraget som ersättare i Familje- och utbildningsnämnden samt att 
lämna uppdraget vakant tillsvidare. 

Kommunfullmäktige har därefter vid september och oktober månads 
sammanträden beslutat att fortsatt lämna uppdraget vakant. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 25 oktober 2021, § 191
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 27 september 2021, § 174
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 30 augusti 2021, § 154

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att lämna uppdraget som ersättare (SD) i Familje- och utbildningsnämnden vakant 
tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
• Nämndsekreterare/ FMS
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Kommunfullmäktige
2021-11-29

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 216 Dnr. KS 2021/399

Val av ledamot och 2 vice ordförande i 
Kommunfullmäktiges fasta beredning 1 efter Arne 
Jönsson (S)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober att entlediga Arne Jönsson (S) från 
uppdragen som ledamot i Kommunfullmäktige samt ledamot och 2 vice 
ordförande i Kommunfullmäktiges beredning 1. Fullmäktige beslutade att lämna 
uppdragen vakanta tillsvidare.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2021, § 196

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Inger Nyrell (S) till uppdraget som 2 vice ordförande i 
Kommunfullmäktiges fasta beredning 1, samt

att lämna uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktiges beredning 1 vakant 
tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Inger Nyrell
• Fast beredning 1
• Beredningskoordinator 
• Nämndsekreterare /FMS
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Kommunfullmäktige
2021-11-29

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 217 Dnr. KS 2021/403

Nominering av nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt 
efter Maija Rampe (M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde att entlediga Maija 
Rampe (M) från uppdraget som nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt, samt att 
tillsvidare lämna nominering av ny nämndeman vakant.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 25 oktober 2021, § 197

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att lämna nomineringen till nämndeman (M) vid Helsingborgs Tingsrätt vakant 
tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Nämndsekreterare /FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-11-29

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 219 Dnr. KS 2021/442

Entledigande av Cecilia Skanåker Billqvist (KD) från 
uppdrag som ersättare i nämnden för Kultur, idrott 
och fritid

Ärendebeskrivning
Cecilia Skanåker Billqvist (KD) har begärt entledigande från uppdraget som 
ersättare i nämnden för Kultur, idrott och fritid.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Cecilia Skanåker Billqvist, inkommen den 10 november 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Cecilia Skanåker Billqvist (KD) från uppdraget som ersättare i 
nämnden för Kultur, idrott och fritid, samt

att lämna uppdraget vakant tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Nämnden för Kultur, idrott och fritid
• Cecilia Skanåker Billqvist
• Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-11-18

Vänortskommittén

Plats och tid:   Grön, 2021-11-18, kl. 15:00-16.00

Beslutande: Elisabeth Kullenberg (M)
Liss Böcker (C)
Wiveca Britzén (M)
Charlotte Engblom-Carlsson (L)
Patrik Ohlsson (SD)

Övriga närvarande: Daniel Sjölin, nämndsekreterare

Paragrafer: 1-6

Protokollet är digitalt justerat av:

Elisabeth Kullenberg (M), Ordförande

Liss Böcker (C), Justeringsperson

Daniel Sjölin, Sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Datum för anslags uppsättande: 2021-12-03

Datum för anslags nedtagande: 2021-12-25

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-11-18

Vänortskommittén

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

1 Val av justeringsperson

2 Godkännande av dagordningen

3 Planerad inbjudan till vänorterna

4 Programmet när vänorterna kommer på besök

5 Mail från idrottsförening i Kamen som söker utbyte med föreningar i 
Ängelholm

6 Planering för kommande möten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vänortskommittén
2021-11-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VNK § 1

Val av justeringsperson

Liss Böcker (C) föreslås som justeringsperson.

Beslut
Vänortskommittén beslutar

att utse Liss Böcker till justeringsperson.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vänortskommittén
2021-11-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VNK § 2

Godkännande av dagordningen

Inga ändringar av utsänd dagordning föreslås.

Beslut
Vänortskommittén beslutar

att godkänna dagordningen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vänortskommittén
2021-11-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VNK § 3

Planerad inbjudan till vänorterna

Förfrågan har gått ut till vänorterna om intresse finns för en vänortsträff i 
Ängelholm 5e – 8e maj 2022.

Dobele har preliminärt tackat NEJ pga hög smittspridning av Covid-19 i Lettland
Höje-Taastrup har ännu inte svarat på inbjudan.
Kamen har preliminärt tackat JA, men helgen 28/4-1/5 passar dem bättre.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vänortskommittén
2021-11-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VNK § 4

Programmet när vänorterna kommer på besök

Vänortskommittén diskuterar möjliga punkter på programmet när vänorterna 
kommer på besök våren 2022.

- Rundvisning Vegeholms slott 
- Besök hos Koeniggsegg
- Visning av nya biblioteket
- Rundtur på stan med Pyttetåget 
- Visning av Dobelegatan
- Information till gästerna om Ängelholmspaketet
- Fixa med goodiebags till gästerna

Rum behöver bokas för gästerna, på hus 57 eller Riverside.

Fredag förmiddag är vikt för ett informationspass på biblioteket, med 
exempelvis information om fritidscenter och Ängelholmspaketet. Rundtur med 
Pyttetåget samt medhavd fika tas på lördagen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vänortskommittén
2021-11-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VNK § 5

Mail från idrottsförening i Kamen som söker utbyte 
med föreningar i Ängelholm

Ett mail har inkommit från en journalist i Kamen, som är aktiv i en idrottsförening 
och med en fråga om möjligt utbyte med idrottsföreningar i Ängelholm.

Beslut
Vänortskommittén beslutar 

att ge sekreterare Daniel Sjölin i uppdrag att kolla upp vilken typ av idrottsförening 
som frågan gäller.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vänortskommittén
2021-11-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VNK § 6

Planering för kommande möten

Nästa möte föreslås bli 24/1 kl 15.00

Beslut
Vänortskommittén beslutar 

att nästa sammanträde skall hållas 24/1-2022 kl 15.00



Fråga om hur kommunens elbilar klarat kylan 

Till ordförande i Kommunstyrelsen Robin Holmberg 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021 -12- 1 3 

Dnr ..... .... ~~.' .. / '1 ~ 
........... vu 

Vintern inleddes som bekant av en köldknäpp med ovanligt mycket tidig julsnö på många håll i södra 

Sverige, Ängelholm ej undantaget. Från flera kommuner, bl.a L.aholm och Falkenberg, har 

rapporterats om att kommunernas elbilar haft svårt att klara vintervädret. Det rapporteras bl.a om 

att laddning tar längre tid, att elförbrukningen blir högre vilket ger kortare körsträcka och att 

ladduttagen täckts av is och snö. 

Bl.a har viktiga verksamheter som hemtjänsten drabbats. l L.aholm ledde problemen till att personal 

fick köra med egna bilar och i Halmstad till att man fick hyra bensinbilar för att klara situationen. 

Jag har därför följande fråga : 

• Har liknande problem upplevts med Angelholms kommuns elbilar under denna månads 
vinterväder eller tidigare, t.ex inom hemtjänsten? 

• Om Ja, så följdfråga: Hur har det lösts och vilka planer finns på hur sådana problem ska 
hanteras framöver? 

För Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun 211213 

Patrik Ohlsson 

t ..... .. ' 
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Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Robin 
Holmberg (M) från Patrik Ohlsson (SD) om hur 
kommunens elbilar klarat kylan
Patrik Ohlsson Sverigedemokraterna har, med anledning av att andra kommuner 
rapporterat att deras elbilar haft svårt att klara vintervädret, ställt följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg:

Har liknande problem upplevts med Ängelholms kommuns elbilar under 
denna månads vinterväder eller tidigare tex inom hemtjänsten?

De problem som andra kommuner har rapporterat med anledning av vintervädret 
har inte rapporterats i Ängelholms kommun. De problem som noterats kring 
elfordonen under december är att det varit svårt att få upp värmen i fordonen samt 
att fordonen inte laddat på grund av att dörrarna inte varit stängda eller att fordon 
inte varit ordentligt avstängda. 

Under den kalla vintertiden så är räckvidden på elfordon kortare och det krävs mer 
energi för att ladda fordonen. När kommunen upphandlar elfordon så tas det 
hänsyn till den kortare räckvidden och krav ställs utifrån att fordonen ska klara 
vinterförhållande. I en del av ytterområdena finns idag ingen laddinfrastruktur för 
att kunna införskatta elfordon. Dessa verksamheter använder idag till stor del 
hybridfordon.

Om ja, så följdfråga: Hur har det lösts och vilka planer finns på hur sådana 
problem ska hanteras framöver?

Vid upphandling och utbyte av fordon tittar kommunen på eventuella risker. 
Fordon som måste användas vid krissituationer tex beredskap osv byts inte ut till 
elfordon utan dessa fordon körs på HVO100. Trygghetsjourens fordon är hybrider.
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Robin Holmberg
Ordförande kommundtyrelsen
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FRAMTIDSPARTIET l ÄNGELHOLM 

2021-12-20 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg. 

Fråga om den planerade grundskolan i Munka Ljungbys. 

Munka Ljungby är precis som andra orter i Ängelholm en populär inflyttningsort. l takt med att våra orter 

växer ökar även behoven av förskola och grundskola. l februari 2019 fattade KS beslut om ett positivt 

planbesked med avsikten att en ny skola i Munka Ljungby ska stå färdig 2023. Intresset för och behovet 
av den nya skolan är stort. 

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande fråga: 

1. Hur långt har processen kommit och när förväntas en grundskola stå färdig? 

För socialdemokraterna : 

(_ __ __ 

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 

angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 
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