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Årsplan för kommunfullmäktiges fasta beredningar 
2022

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga strate-
giska frågor. Kommunfullmäktiges beredningar är ett sätt för de förtroendevalda att 
få vara med i den lokala utvecklingen och arbeta med strategiska frågor i vägvals- 
och utvecklingsfrågor inom olika delar av kommunens verksamhet. Beredningarna 
arbetar agilt med att se till helheten och är ett redskap för kommunfullmäktige i poli-
tiska uppgifter. Beredningarnas uppdrag utgör även underlag för att väcka debatt i 
kommunfullmäktige, vilket ökar delaktigheten från dess ledamöter. 

Kommunfullmäktige styr verksamheten i beredningarna genom att fastställa en årlig 
plan med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar. Årsplanen ska: 

• lägga fast beredningarnas uppdrag under kommande verksamhetsår,
• antas av kommunfullmäktige,
• vid behov kompletteras och löpande följas upp och utvecklas av kommunfull-

mäktiges presidium i samråd med respektive beredning.

Under 2021 har två workshops ägt rum mellan politik och profession som utöver 
omvärldsbevakningen utgör underlaget för årets uppdragsförslag. Enligt bered-
ningarnas årshjul ska workshopsen äga rum innan sommaren men på grund av 
pandemin har dessa förskjutits. 

 Den 30 september samlades ett 40-tal personer för att diskutera vilka ut-
maningar och möjligheter vi ser i kommunen utifrån behov, politiska idéer 
och tjänstepersonernas expertis. Forumet innebär ett agilt arbetssätt för att 
öka samverkan där vi får möjlighet till att analysera, diskutera och prioritera 
i långsiktiga frågor. Deltagare var fullmäktiges presidium, kommunstyrelsens 
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presidium, beredningarnas presidium, huvuduppdragschefer, planeringsche-
fer, servicestödschefer, representation från valkansliet och tjänstepersoner 
som arbetat som referensgrupp till beredning 2 under deras arbete med so-
cial hållbarhet under 2021. Då vi hade bortfall av politiker beslutades det att 
även bjuda in övriga beredningsledamöter utifrån invalsordning, detta gav 
goda resultat.

 Den 14 oktober träffades en mindre grupp för att arbeta vidare utifrån det 
som kom fram den 30 september. Det var kommunfullmäktiges och kom-
munstyrelsens presidium, beredningarnas ordförande och en blandad grupp 
tjänstepersoner utifrån deras arbeten med hållbarhetsfrågor. Det handlade 
om att ytterligare konkretisera nämndsövergripande utmaningar och möjlig-
heter. Fokus var på diskussion och att prioritera. resultat och något vi tar 
med oss till nästkommande år. 

Detta har sedan bearbetats och i oktober fick samlade presidiet olika uppdragsför-
slag inför 2022 presenterade för sig. Utifrån dessa valdes två uppdrag som resultera-
de i en årsplan för kommunfullmäktiges fasta beredningar 2022.  

Samtliga uppdrag innebär hela beredningar (13 ledamöter inklusive presidiet).Val av 
ledamöter till de nya beredningsuppdragen sker på fullmäktiges sammanträde 20 de-
cember 2021.

Beslutsunderlag 
• Årsplan för fullmäktiges beredningar 2022, 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-17

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås att besluta

att anta årsplan för beredningsuppdrag 2022.

För kommunfullmäktiges presidium,

Elisabeth Kullenberg (M) Ola Carlsson (M) Emma Yngvesson (S)
Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Beslutet expedieras till:
• Beredningskoordinator



 

2021-11-17 

Årsplan 2022 för fullmäktiges 
beredningar  
 

Beredningskoordinator  

Malin Klintfjäll 

Malin.klintfjall@engelholm.se 



 

1 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Beredningsprocessen 2 

1.1 Workshops 30 september och 14 oktober 2 

1.1.1 Steg 1 - Valhall Park 30 september 2 

1.1.2 Steg 2 – 14 Oktober 3 

2 Årsplan 5 

2.1 Kommunfullmäktiges fasta beredning 1 5 

2.1.1 Ekonomisk hållbarhet 5 

2.2 Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 7 

2.2.1 Social hållbarhet 7 

3 Övriga bordlagda uppdrag 9 

 



 

2 (12) 

 

1 Beredningsprocessen  
Beredningarna ska arbeta med de uppdrag som kommunfullmäktige årligen beslutar 

om i en plan för fullmäktiges beredningar. Vad som presenteras i denna skrift är 

uppdragsförslag. Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidssatta 

aktiviteter utarbetas av beredningarnas presidium och ska godkännas av fullmäktiges 

presidium. 

På uppdrag av fullmäktige tar beredningarna sig an frågor av nämndsövergripande 

och strategisk karaktär med ett längre tidsperspektiv än i en vanlig nämndsprocess. 

Beredningarna skiljer sig från nämnderna på så sätt att de i huvudregel behandlar 

strategiska frågor som berör fler än en nämnd, med ett långsiktighetsperspektiv där 

omvärldsbevakning och dialog med invånarna (medborgardialog) är centralt.1 

Beredningarnas arbete följer en årsprocess som resulterar i en årsplan. Årsprocessen 

och de planer som tas fram bygger på tre aktörer: invånarea, tjänstepersoner samt 

förtroendevalda. Processen baseras på en behovsanalys och kartläggning som sker 

varje år, och som då inkluderar samtliga tre aktörer. Detta i syfte att se till den 

kommunala utvecklingen. Kartläggningen utgör grunden för beredningarnas 

uppdrag och skapar legitimitet till fullmäktige. Beredningarna ska arbeta med frågor 

som är viktiga för Ängelholms kommun. 

1.1 Workshops 30 september och 14 oktober 

Under 2021 har två workshops ägt rum mellan politik och profession som utöver 

omvärldsbevakningen utgör underlaget för årsplanen. Nedan beskrivs resultatet från 

workshopsen där politiker och tjänstepersoner fick diskutera och prioritera utifrån 

behov och utmaningar i nämndsövergripande frågor.  

1.1.1 Steg 1 - Valhall Park 30 september 

Den 30 september samlades ett 40-tal personer för att diskutera vilka utmaningar 

och möjligheter vi ser i kommunen utifrån behov, politiska idéer och 

tjänstepersonernas expertis. Forumet innebär ett agilt arbetssätt för att öka 

samverkan där det ges möjlighet till att analysera, diskutera och prioritera i långsiktiga 

frågor. Deltagare var fullmäktiges presidium, kommunstyrelsens presidium, 

beredningarnas presidium, huvuduppdragschefer, planeringschefer, 

servicestödschefer, representation från valkansliet och tjänstepersoner som arbetat 

som referensgrupp till beredning 2 under deras arbete med social hållbarhet under 

                                                 

 

 

1 Beredningshandboken för Ängelholms kommun. 2020.  
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2021. Då det var bortfall av politiker beslutades det att även bjuda in övriga 

beredningsledamöter utifrån invalsordning, detta gav goda resultat och något som 

tas med i åtanke till nästkommande år. Resultatet sammanställdes i en PEST-analys. 

Fokus för dialogerna var hållbarhetsfrågorna med den nya visionen som grund.  

 

1.1.2 Steg 2 – 14 Oktober 

Den 14 oktober träffades en mindre grupp för att arbeta vidare utifrån det som kom 

fram den 30 september. Det handlade om att ytterligare konkretisera 

nämndsövergripande utmaningar och möjligheter. Fokus var på diskussion och att 

prioritera. Det handlade dels att utifrån PEST-analysen diskutera vad som vore 

o Arbeta långsiktigt över gränserna. 

o Förstagångsväljarna, uppmärksamma valet 

för dem (demokrati). 

o Barnrättsfrågorna och strategerna, vilken 

roll? 

o Samverkan med civilsamhället. 

o Politisk överenskommelse i de svåra 

frågorna. 

o Hållbarhetsfrågorna i 

verksamhetsplanering. 

o Dialog med invånarna ska öka. 

o Långsiktiga processer detaljplaner. 

Politiskt 

 
 

Ekonomiskt 

o Ekonomiska system som hinder, jobba 

agilt med ekonomi och resurser. Rörlig 

budget. 

o Ekonomisk hållbarhet. Sociala 

investeringsfonder, goda exempel.  

o Upphandling viktig del, vad ska prioriteras 

i hållbarhetsfrågan. 

• Kulturförändring, våga sätta mål och våga 

prioritera. 

• Mötesplatser för invånare. 

• Nya stadshuset en potential. Hur ska 

framtidens arbetsplatser se ut? 

• Psykisk ohälsa? 

• Förebyggande insatser för att behålla 

gynnsamt socioekonomiskt läge. 

• Folkhälsofrågan, ingen folkhälsoplan. 

• Låta unga komma till tals. 

• Kulturen synas i visionen. 

• Kompetensförsörjning – vart är vårt behov 

och nuläge? Attraktiva arbetsgivare. 

•  

 

Socialt 

 
 

Tekniskt 

o Bli bättre på att informera vad vi gör bra 

(marknadsföring). 

o Kommunikation till invånarna försämrats.  
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viktigt att fokusera på nästa år, och vad som skulle kunna vara ett steg 2 för 

fullmäktiges fasta beredning 2 i deras arbete med social hållbarhet.  

 

Det diskuterades kring både kompetensförsörjning, det nya stadshuset och 

framtidens arbetsplatser, att vi måste bli bättre på att marknadsföra det vi gör bra, 

samt att folkhälsoplanen är inaktuell och det kunde vara ett steg 2 för beredning 2. 

Många ämnen berördes men utifrån gruppens behovsanalys var fyra uppdragsförslag 

prioriterade och som listas nedan. Utifrån det valde samlade presidiet ut två uppdrag 

till årsplanen.  

 

1. Ekonomisk hållbarhet – frågan om en agil och flexibel budget har 

diskuteras i flera sammanhang. Politikerna har tagit sig an både frågan om 

social och ekologisk hållbarhet, men den sista dimensionen kvarstår. 

Ekonomisk hållbarhet är medel för de andra och minst lika viktigt för att 

uppnå målen i Agenda 2030. Det finns en rapport från tjänsteorganisationen 

genomförd 2017 som skulle kunna vara en grund för arbetet. Uppdraget 

skulle handla om omvärldsbevakning och då se hur andra kommuner arbetar, 

hur vi kan arbeta med flerårsbudget, sociala investeringsfonder m.m. 

Uppdraget skulle även innebära att kartlägga hur vi arbetar idag och hur våra 

förutsättningar ser ut.  

2. Valet 2022 – vi behöver uppmärksamma valet. Frågan har kommit in från 

tjänsteorganisationen att göra så för förstagångsväljarna, men här vill 

politikerna bredda frågan och se till hela kommunen. En beredning skulle 

strategiskt kunna titta på valdeltagande och vilka valdistrikt som sticker ut 

och göra punktinsatser där. Där beredningen uppmärksammar valet med 

skoldebatter, event, föreläsningar etc. Målet vore att öka valdeltagandet.  

 

Under 2021 har beredning 2 arbetet med en färdplan för social hållbarhet. Ett nära 

samarbete med tjänsteorganisationen där en referensgrupp skapats, och där 

beredningen tagit fram en social kartläggning. När uppdraget beslutades om redan 

2020 skrevs det i beslutet att ett sådant uppdrag kommer innebära mer än ett års 

arbete. Därav skrevs det med i beslutet att beredningen bör få arbeta vidare med 

frågan för bästa resultat även 2022. Under beredningsprocessen 2021 har det 

diskuterats om två möjliga vägar för fortsatt arbete för beredning 2: förarbete 

social hållbarhet samt arbete kring psykisk hälsa. 

3. Förarbete för social hållbarhet - det har diskuterats både i beredning 2 

arbete med tjänsteorganisationen att folkhälsoplanen är inaktuell och det 

saknas politisk viljeriktning i en sådan viktig fråga.  

4. Psykisk hälsa – utifrån omvärldsgranskning och den sociala kartläggning 

som beredning 2 tagit fram ser vi att psykisk hälsa är en större oroväckande 

trend. Frågorna vi ställer oss är hur vi bygger beredskap för psykisk hälsa, det 

ökar i alla åldersgrupper men särskilt hos unga. Hur kan vi förberedda oss på 

det som kommun? Hur jobbar vi idag? Hur ser samarbetet ut mellan politik 

och profession?  
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2 Årsplan  
Samlade presidiet2 har valt ut två uppdrag att föreslå kommunfullmäktige att fatta 

beslut om. Dessa specificeras nedan. Samtliga uppdrag innebär hela beredningar (13 

ledamöter inklusive presidiet). 

2.1 Kommunfullmäktiges fasta beredning 1  

Samlade presidiet föreslår att beredning 1 får ett uppdrag under januari 2022 – 

september 2022. Det allmänna valet påverkar uppdragens längd.  

2.1.1 Ekonomisk hållbarhet  

Uppdrag  

Kommunfullmäktige ger beredning 1 i uppdrag att utreda och analysera frågan om 

ekonomisk hållbarhet.  

Bakgrund och behovsanalys  

Världen håller på att förändras, och vi står inför stora utmaningar i långsiktiga frågor 

kopplat till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet; utanförskap, 

klimatförändringar, cirkulär ekonomi och ett förändrat politiskt landskap. 

Hållbarhetsfrågan är viktig för invånarna och studier visar att kommuner som anses 

attraktiva arbetar aktivt med denna fråga.3  

 

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”.  

 

Det finns ett tydligt behov av att arbeta mer aktivt och med ett helhetsperspektiv 

kring hållbarhet i kommunen. De senaste två åren har fullmäktiges fasta beredning 2 

arbetat med ekologisk och social hållbarhet, den ekonomiska dimensionen kvarstår. 

Såväl tjänstepersoner som förtroendevalda diskuterar frågan om en agil och mer 

flexibel budget.  Den årliga kartläggningen som beredningarnas uppdragsförslag 

baseras på visar ett behov och en prioritering att nu även se till ekonomisk hållbarhet. 

Vi kan inte jobba med den ena dimensionen utan att se till de andra två för en 

långsiktig lösning. 

 

 

                                                 

 

 

2 Samlade presidiet består av fullmäktiges presidium samt kommunstyrelsens presidium.  
3 Sverigestudien, 2020 
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Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget innebär att beredning 1 genomför en omvärldsbevakning och 

kartläggning kring ekonomisk hållbarhet med fokus på en flexibel och agil budget. 

Nedan specificeras frågor som ska vara styrande för kartläggningen:  

1. hur arbetar andra kommuner med ekonomisk hållbarhet, sociala 

investeringsfonder och flerårsbudgetar? (mimetisk isomorphism),  

2. hur kan vi arbeta med en flerårsbudget?, 

3. hur kan vi arbeta med sociala investeringsfonder?, 

4. hur kan vi arbeta med cirkulär ekonomi? 

 

Uppdraget ska även innebära att kartlägga hur kommunen arbetar idag och hur våra 

förutsättningar ser ut. Styrande för uppdraget är KF beslut 2020 § 125 med 

tillhörande förslag om politisk viljeriktning. Ett stöd är den utredning 

tjänsteorganisationen gjorde 2017 där de tittade på flerårsbudgetar (KS 2016/917).  

 

Beredningens uppdrag är att: 

o bevaka och följa upp kommunens arbete med frågan om ekonomisk 

hållbarhet i enlighet med KF beslut 2020 § 125,  

o definiera begrepp,  

o sprida kunskap om ekonomisk hållbarhet, 

o svara på frågorna ställda ovan, 

o ge förslag på åtgärder kring att arbeta på ett ekonomiskt hållbart sätt, 

o verka som utförare av dialog med invånarna (medborgardialog) i linje med 

arbetet. 

 

Att arbeta på detta sätt handlar om att få en kontinuitet i en så pass viktig fråga 

men även handlingskraft att tillsammans skapa de bästa formerna för en långsiktig 

process kring hållbarhet. 

Syfte  

Syftet med uppdragsförslaget är att arbeta med ekonomisk hållbarhet enligt KF 

beslut § 125 genom omvärldsbevakning och kartläggning. Efter ett sådant uppdrag 

har kommunen påbörjat att se till alla tre dimensioner i hållbarhetsarbetet. Syftet är 

även i linje med KF beslut § 125 att skapa större kunskap och förståelse bland 

politiker och i förlängningen chefer och medarbetare i Ängelholms kommun för 

hållbarhetsarbetet. 

 

Resultat  

Resultatet av beredningens omvärldsbevakning och kartläggning innebär en 

gedigen analys som ska vara grunden för de förslag till hur vår kommun kan arbeta 

med ekonomisk hållbarhet som beredningen lägger fram.   

 

Projektplan 

Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidssatta aktiviteter utarbetas 

av beredningens presidium och godkänns av samlade presidiet. 
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2.2 Kommunfullmäktiges fasta beredning 2  

Samlade presidiet föreslår att beredning 2 får ett uppdrag under januari 2022 – 

september 2022. Det kan ses som en förlängning av deras pågående uppdrag 2021. 

Det allmänna valet påverkar uppdragens längd.  

2.2.1 Social hållbarhet  

Uppdrag 

Kommunfullmäktige ger beredning 2 fortsatt uppdrag om social hållbarhet men med 

fokus politiska viljeriktningar som ett förarbete till framtida styrdokument.  

 

Bakgrund och behovsanalys 

Världen håller på att förändras, och vi står inför stora utmaningar i långsiktiga frågor 

kopplat till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet; utanförskap, 

klimatförändringar, cirkulär ekonomi och ett förändrat politiskt landskap. 

Hållbarhetsfrågan är viktig för invånarna och studier visar att kommuner som anses 

attraktiva arbetar aktivt med denna fråga (Sverigestudien, 2020). 

 

I årsplanen för beredningarna 2021 gavs beredning 2 ett uppdrag för färdplan mot 

social hållbarhet. Detta med möjlighet till förlängning då ett sådant arbete kräver en 

längre tidshorisont. Det finns ett tydligt behov av att arbeta mer aktivt och med ett 

helhetsperspektiv kring hållbarhet i kommunen. För att uppfylla fullmäktiges beslut 

om en färdplan mot hållbarhet 2020 (§125) kan beredning 2 arbeta vidare utifrån den 

sociala kartläggning som tagits fram under 2021 som identifierar flera utmaningar 

men även möjligheter. Detta tillsammans med referensgruppen som de arbetat med 

under året. Det finns ett värde av att låta beredning 2 arbeta vidare med frågan i 

redan uppstartade nätverk med tjänsteorganisationen och nära kontakt med 

Länsstyrelsen. Det skulle innebära en naturlig fortsättning på deras nuvarande 

uppdrag. 

 

För att peka ut de bästa formerna för en långsiktig process finns det ett behov att 

utifrån beredning 2 arbete låta dem genomföra ett förarbete för social hållbarhet som 

pekar på politisk viljeriktning och identifierar prioriterade områden. Detta ska sedan 

vara ett underlag för framtida styrdokument och ge tjänsteorganisationen en riktning 

att jobba mot. Detta var ett framgångsrikt arbetssätt för ekologisk hållbarhetsplan 

och det dokument som nu tas fram. Kommunfullmäktiges beslut i juni 2020 §125 

innebär att vi behöver fortsatt arbeta tillsammans, där politiken ska vara en självklar 

del av arbetet.  

 

Uppdragsbeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut i juni 2020 §125 innebär att vi behöver fortsatt arbeta 

tillsammans i detta omfattande arbete. Politiken ska fortsätta vara en självklar del av 

detta. Uppdraget innebär att beredning 2 fortsätter med sitt nuvarande uppdrag för 

social hållbarhet men med fokus politiska viljeriktningar som ett förarbete till 

framtida styrdokument.  
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Uppdraget innebär att ta fram ett förarbete där politiska ambitioner, prioriterade 

områden, målsättningar och förslag till arbetssätt beskrivs. Den gamla 

folkhälsoplanen ska även följas upp.  Beredningens uppdrag ska även fortsatt vara 

att: 

o bevaka och följa upp kommunens arbete med frågan om social hållbarhet i 

enlighet med KF beslut 2020 § 125,  

o identifiera mekanismer i samverkansarbetet som leder till ambitioners 

förverkligande tillsammans med tjänstepersoner, 

o stödjer referensgruppen från tjänsteorganisationen med att skapa möjligheter 

för hållbarhetsarbete genom att initiera, utveckla och samordna 

tvärsektoriellt arbete, 

o verkar som referensgrupp samt, 

o verkar som stöd och utförare av dialog med invånarna (medborgardialog) i 

linje med arbetet. 

  

Syfte 

Syftet med uppdragsförslaget är att arbeta vidare med social hållbarhet och arbeta 

kring ett förarbete där politiska prioriteringar och vilja definieras. Syftet är även i linje 

med KF beslut § 125 att skapa större kunskap och förståelse bland politiker och i 

förlängningen chefer och medarbetare i Ängelholms kommun för hållbarhetsarbetet.  

 

Resultat  

Resultatet av uppdraget innebär ett gediget förslag till förarbete inför framtida 

styrdokument för social hållbarhet. 

 

Projektplan  

Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidssatta aktiviteter utarbetas 

av beredningens presidium och godkänns av samlade presidiet. 
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3 Övriga bordlagda uppdrag  
Utifrån beredningarnas årsprocesser 2022 kom det fram flera olika förslag för 

beredningsuppdrag. De som inte vidare beretts på grund av behovsanalys och 

prioriteringar listas nedan. Dessa kan vara relevanta inför nästkommande årsplaner 

eller i andra sammanhang. 

Barnrättsperspektiv 

och hur vi arbetar 

med frågan 

Frågan om barnrätt kom upp både 2020 och 2021 under workshopsen för 

beredningarnas årsprocess. Under förra mandatperioden tog beredningen för 

lärande fram en plan för att stärka barnrättsperspektivet i Ängelholms 

kommun. Tjänsteorganisationen tog fram en strategi för detta där flera 

områden listades för att förverkliga planen. Detta dokument pausades under 

klustringen av styrdokument. Frågan har ingen naturlig plats i organisationen.  

Det finns ett behov att arbeta strategiskt med barnrättsfrågorna i kommunen 

och få en politisk viljeriktning: 

o Vi har barnrättsrateger som inte har något specifikt syfte eller 

arbetsbeskrivning, det hade behövts förtydligas, 

o Barnrättsnätverken vad är deras syfte och vilket mandat har de,  

o Se till verktyg för att implementera ett barnrättsperspektiv så som 

barnchecklista och barnkonsekvensanalyser i tjänsteutlåtanden, och 

barnbokslut 

o Utbilda tjänstepersoner och politiker i frågan.  

 

Det finns ett behov kring politisk viljeriktning och en strategi kring beslut för 

arbetet framåt.  

Lokal demokrati, att 

uppmärksamma 

valet 

(finns utkast till 

projektplan från 

2021) 

Frågan om att arbeta med lokal demokrati och att uppmärksamma valet 

diskuterades under beredningarnas årsprocess 2021 med tanke på de 

allmänna valen 2022. 2021 är det 100 år sen både män och kvinnor fick rösta 

för första gången i riksdagsvalet. Omvärldsbevakning påvisar att demokratin 

blir allt otydligare samtidigt som folk vill se tydliga demokratiska processer 

och invånarinflytande.  

För att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden finns det 

ett behov att uppmärksamma kommunalvalet 2022. Det handlar om att skapa 

intresse för politik, och se till frågorna för inflytande, demokrati samt 

polarisering. Uppdraget innebär att planera och samordna insatser och 

aktiviteter för att uppmärksamma kommunalvalet för alla invånarna under 

valåret, men med fokus på särskilda insatser för förstagångsväljarna och i de 

valdistrikt vi ser att valdeltagandet är lägre.  

Psykisk hälsa  

(finns utkast till 

Frågan diskuterades under beredningarnas årsprocess 2021 som ett steg 2 på 

beredning 2 dåvarande uppdrag. Det finns ett behov att fortsätta arbetet med 

social hållbarhet och utifrån den sociala kartläggning beredning 2 tagit fram 

arbeta med en stor utmaning för kommunen: psykisk hälsa. Utifrån 
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projektplan från 

2021) 

behovsanalyser finns det ett behov att se till psykisk hälsa. Att arbeta med 

förebyggande insatser för att hålla kvar i kommunens gynnsamma 

socioekonomiska läge. Professionen pratar om ökad psykisk ohälsa hos alla 

åldersgrupper, men där unga pekas ut som en särskild riskgrupp. De senaste 

två åren av pandemi har varit en bidragande faktor till den ökade trenden. 

Frågan är hur vi som kommun kan förberedda oss för detta. Vilken 

beredskap har kommunen, hur jobbar vi idag och hur ser samarbetet ut 

mellan politik och profession? 

Effekterna av 

pandemin  

(finns utkast till 

projektplan från 

2020) 

Detta uppdragsförslag skulle beredning 1 haft under 2021 men valdes att 

pausa av flera anledningar.  

Pandemin är en återkommande fråga bland politik och profession, den har 

ändrat hur den politiska organisationen arbetat under de senaste två åren och 

påverkat allas våran vardag. Från den politiska sidan har det handlat om 

omställning till färre deltagare på nämndsmöten, digitala möten och inställda 

dialog med invånarna (medborgardialog). Efter pandemin kommer det finnas 

behov av att utvärdera vad som egentligen hände, samt nyckelpersoners 

upplevelse. Pandemin har väckt många frågor för den politiska organisationen, 

dessa behöver nu plockas upp och sammanhangsättas inför framtida 

utvärdering som ett komplement. 

Lokal demokrati, 

ungas deltagande 

(finns utkast till 

projektplan från 

2020) 

Ursprunget är både från Ängelholmsförslag om delaktighet, ett gammalt 

förslag för beredningsuppdrag.  

Unga människors politiska engagemang, eller eventuella brist på engagemang 

är ett återkommande ämne. Diskussionen kretsar ofta kring vilka 

konsekvenser vi kan se om den yngre generationen inte deltar i det politiska 

rummet och i politiska partier. Parallellt har vi den mest engagerade och 

politiskt aktiva ungdomsgenerationen på 40 år. Har vi inte alla funderat 

varför vi inte ser några ungdomar i fullmäktigesalarna eller nämnderna? 

Beredningens uppdrag blir att analysera och kartlägga ungdomar och unga 

vuxnas förhållande till lokalpolitik. 

Segrar 

föreningslivet? 

(finns utkast till 

projektplan från 

2020) 

Äldre förslag för beredningsuppdrag (kommunen som möjliggörare) från 

förra mandatperioden som aktualiserades av samlade presidiet på ett 

avstämningsmöte i våras. Detta har vidareutvecklats efter dialog med enheten 

Kultur och Stad utefter aktuellt behov. 

Äldre förslag för beredningsuppdrag (kommunen som möjliggörare) från 

förra mandatperioden som aktualiserades av samlade presidiet på ett 

avstämningsmöte i våras. Detta har vidareutvecklats efter dialog med enheten 

Kultur och Stad utefter aktuellt behov. Uppdraget innebär att analysera och 

kartlägga faktorer, då särskilt framgångsfaktorer hos föreningar och hur de 

lyckas när andra inte gör det. 
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Trafikfrågan 

landsbygden  

 

Detta är en viktig och aktuell fråga men något som bör beredas efter att 

Ängelholmspaketet fått landa. Detta ska bygga vidare på gammalt 

beredningsförslag om trafikfrågan i tätorten. Detta var en diskussion på 

workshop mellan politik och profession (del av beredningarnas årsprocess) 

2020.  

Ängelholm som 

sommarstad 

Turism är något som vi ofta glömmer bort. Detta var en diskussion på 

workshop mellan politik och profession (del av beredningarnas årsprocess) 

2020. 

Målbild för stränder 

och Rönneå  

Förslaget är ett äldre medborgarförslag samt ett gammalt 

beredningsuppdragförslag. 
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Viktiga händelser under året 
I Ängelholm är det alltid något nytt på gång. Här presenteras ett urval av viktiga händelser som skett 

under året och har stor betydelse för Ängelholm kommuns invånare. 

 

I början av året öppnade en nattjour med 

plats för 6-7 personer. Nattjouren är till 

för att täcka de mest basala behoven för 

personer som i akut behov av en 

sängplats för natten. 

Nattjour för hemlösa  Det byggs som aldrig förr 

Fram till den 1 juli kom det in 584 

ansökningar om bygglov vilket är 100 fler 

än samma period förra året. Antalet 

beviljade ansökningar är också 

rekordhögt. 

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning 

där vårdbiträden kan utbilda sig till 

undersköterskor på arbetstid. Cirka 50 

personer deltar i Ängelholm. 

Ett lyft i äldreomsorgen 

Ljunggårdens förskola är i final i 

tävlingen Arla Guldko 2021 i gruppen 

”Bästa matglädje”. Finaliserna granskas 

nu av en jury och tävlingen avslutas 9 

november. 

Matglädje i förskolan 



        4 (45) 

 

Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Analys över kommunens utveckling 

Kommunkoncernens resultat per 2021-08-31 uppgår till 267,1 mnkr, vilket är en ökning jämfört med 

samma period föregående år då kommunkoncernens resultat uppgick till  186,3 mnkr.  

Kommunens resultat uppgår till 240,9 mnkr per 2021-08-31. Prognosen för helåret 2021 visar ett 

positivt resultat på 102,7 mnkr för den skattefinansierade verksamheten, vilket är 78,5 mnkr högre än det 

budgeterade resultatet. Den totala budgetavvikelsen för nämnderna är +6,8 mnkr medan överskottet för 

finansiella och kommunövergripande poster är +71,7 mnkr. 

Sammanfattning av måluppfyllelse 

Kommunen har antagit sex mål enligt god ekonomisk hushållning. Av dessa bedöms 5 bli helt uppfyllda 

och 1 ej uppfyllt. Nämnderna har antagit 52 mål under Kommunfullmäktiges fyra perspektiv. Prognosen 

för helåret 2021 är att 15 mål blir helt uppfyllda, 36 mål blir delvis uppfyllda och att 1 mål ej uppfyllt. De 

kommunala bolagen AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler arbetar mot 15 mål var av samtliga 

bedöms bli helt uppfyllda. 

Den kommunala koncernen 

Den kommunala koncernen utgörs av kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. 

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

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

inflytande definieras som >20% ägande, eller om företaget har särskild betydelse för kommunens 

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

kommunal angelägenhet anses ha särskild betydelse för kommunens verksamhet och utgör därmed ett 

kommunalt koncernföretag. De kommunala koncernföretag som ingår i de sammanställda 

räkenskaperna är kommunens helägda bolag Ängelholms Stadshus AB, som äger kommunens 

fastighetsbolag Ängelholmshemskoncernen, Ängelholms Flygplats AB (ägarandel 32,38%) samt NSR 

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

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

Kommunens aktieinnehav i AB Ängelholmshem uppgår till över 99,9 procent. AB Ängelholmshems 

helägda dotterbolag AB Ängelholmslokaler äger och förvaltar merparten av kommunens 

verksamhetsfastigheter sedan årsskiftet 2012/2013. Ängelholmshem har ytterligare två helägda 

dotterbolag, Ängelholms Fastighetsstruktur AB samt Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB. Under 

året har ingen verksamhet bedrivits i dessa två bolag. 
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Omvärld och välfärd 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver i Ekonomirapporten maj att det finns ett ekonomiskt 

överskott i 274 kommuner och att både den nationella och globala ekonomin utvecklats förvånansvärt 

positivt. Överskottet i kommunsektorn blev nästan 35 miljarder kronor under 2020. Trots en extrem 

belastning på vissa verksamheter ökade kostnaderna långsammare än normalt. Samtidigt som vissa 

verksamheter helt stängts ned minskade även efterfrågan på delar av den kommunala servicen. Även 

under 2021 beräknas resultatet för Sveriges kommuner vara på en relativt hög nivå till följd av den starka 

återhämtningen i ekonomin. Dock finns det frågetecken kring om huruvida en ”verksamhetsskuld”, 

motsvarande den i hälso- och sjukvården, byggts upp och vilka konsekvenser det kan få i framtiden. 

Arbetslöshet och sysselsättning  
Enligt arbetsförmedlingen fortsätter antalet arbetslösa att minska och i augusti var andelen i Sverige 

öppet arbetslösa 7,7 % av den registerbaserade arbetskraften. Motsvarande siffra under 2020 var 9,1 % 

vilket innebär att det är 76 000 färre personer som är inskrivna som arbetssökande på ett år. Totalt är 

400 000 personer inskrivna som arbetslösa eller deltar i ett program med aktivitetsstöd. Även 

ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har under samma period minskat från 13,3 % till 10,2 %. 

Samtidigt som arbetslösheten sjunker ökar andelen långtidsarbetslösa vilket beror på att det framför allt 

är de med kort inskrivningstid som kommer i arbete. Långtidsarbetslöshet definieras som att en person 

varit sökande i mer än sex månader och tre av fyra som får ett jobb har varit arbetslösa kortare tid än ett 

år. Fler än hälften av de långtidsarbetslösa har varit arbetslösa i över 2 år och har en svag 

konkurrensförmåga då de exempelvis saknar gymnasieutbildning, är äldre eller är utomeuropiskt födda. 

I Ängelholms kommun har andelen arbetslösa minskat från en toppnotering i augusti 2020 på 7,3 % till 

5,7 % i augusti 2021. Även ungdomsarbetslösheten har minskat från 10,7 % till 7,8 % under samma 

tidsperiod. För utrikes födda fortsatte ungdomsarbetslösheten att öka stadigt fram till årsskiftet och i 

december 2020 var 28,5 % arbetslösa, sedan dess har det skett en kraftig minskning ner till 17,5 %. 

Enligt arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021 (publicerad 16 juni) så 

kommer det dröja en fram till slutet av 2022 innan sysselsättningen når samma nivåer som innan 

restriktionerna. Detta beror bland annat på att många anställda fortfarande omfattas av stödet för 

korttidsarbete och att antalet arbetade timmar är lägre än innan pandemin. Eftersom det råder stora 

osäkerheter kring pandemins effekter på arbetsmarknaden är det svårt att prognostisera framåt men 

redan nu är antalet arbetslösa i riket lägre än tidigare prognoser för helåret 2021. Dock riskerar 

långtidsarbetslösheten att bita sig på väldigt höga nivåer. 

Befolkningsutveckling 
Under första halvåret 2021 ökade Sveriges befolkning med 29 953 personer, vilket är 5 152 fler än första 

halvåret 2020 och totalt uppgår Sveriges befolkning till 10 409 248 invånare. Födelsenettot, alltså antalet 
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födda minus antalet avlidna, var +11 681 vilket är något högre än 2020. Antalet avlidna var relativt högt 

under januari månad men har senare sjunkit ner till under normala nivåer. 

Invandringen fortsatte att minska under 2021 och når den lägsta nivån sedan 2005 med 32 900 personer. 

Antalet invånare som flyttade från Sverige är 23 082 personer vilket är något högre än 2020. Totalt sett 

blev invandringsöverskottet +9 818 personer vilket kan jämföras med +14 769 personer under samma 

period 2020. Att befolkningen ändå ökat kraftigare under 2021 än 2020 beror på att det finns en 

justeringspost på +8 000 personer vilket beror på att inrapportering 2020 skett in sent och därför läggs 

på 2021 års befolkningsökning. 

Den 31 juli var 43 388 personer folkbokförda i Ängelholms kommun. Det är en ökning med 478 

personer sedan årsskiftet och motsvarar en folkökning med 1,1 %. Folkökningen består till största del av 

ett inrikes flyttningsöverskott (+434) liksom av ett mindre invandringsöverskott (+55) och ett negativt 

födelseöverskott (-30). Totalt prognostiseras det att Ängelholm kommer växa med 634 personer under 

2021 till 43 544 personer totalt. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Med anledning av minskad smittspridning och färre restriktioner återgick kommunen från stabsläge samt 

avaktiverade krisledningsorganisationen. Pandemin kommer under en längre tid fortsatt ha stora effekt 

på organisationens verksamhet men dessa bedöms kunna hanteras inom ordinarie linjeverksamhet. 

Stabens sista möte hölls den 20 september. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 

verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning ska ses 

både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Utifrån ett finansiellt perspektiv 

innebär det bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service och de tjänster 

som den konsumerar. 

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

vägledande för kommunens långsiktiga arbete. God ekonomisk hushållning utifrån ett 

verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt 

och kostnadseffektivt sätt. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart 

samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. 

För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning utgår 

kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning från en styrmodell som benämns Ratten. Kommunen 

ska ange en vision och mål som visar en tydlig ambitionsnivå utifrån förutsättningar och möjligheter. 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som formuleras utifrån fyra perspektiv: 

• Medborgarfokus 

• Effektiva verksamheter 

• Samhällsutveckling 

• Medskapande medarbetare 

Nämnderna tar hänsyn till dessa fullmäktigemål både i sitt målarbete och i själva genomförandet av 

verksamheten.  

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

ekonomisk hushållning. 
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Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I dessa anges att det 

ekonomiska resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till två procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Detta innebär en resultatnivå sett över tiden på cirka 50 mnkr. För år 2021 har ett 

avsteg från resultatmålet gjorts. Istället ska resultatet uppgå till 1,5 % av skatteintäkter och generella 

statsbidrag. 

 Målet bedöms bli helt uppfyllt. För 2021 prognostiseras ett positivt resultat om 102,7 mnkr, vilket 

innebär att resultatet blir 3,9 % av skatteintäkter och statsbidrag.  

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning 

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

 Målet bedöms inte bli uppfyllt. Nämnden för omsorg och stöd  prognostiserar en negativ 

budgetavvikelse (-7,0 mnkr). Sammantaget redovisar dock nämnderna en positiv budgetavvikelse på 6,8 

mnkr. 

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

budgetföljsamhet ska uppnås. 

 Målet bedöms bli helt uppfyllt. Kommunstyrelsen har begärt in åtgärdsplaner från Lärande och 

familj/Kommunstyrelsen och Nämnden för omsorg och stöd. Dessa nämnder har också inkommit med 

åtgärdsplaner. 

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

och ekonomiska utfallet från sina huvuduppdrag/servicestöd. 

 Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder erhåller kontinuerlig information om såväl 

verksamhet som ekonomi. 

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

kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet 

av dessa. 

 Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder har upprättat internkontrollplaner och 

uppföljningar ska rapporteras till bokslutet. När brister upptäcks så vidtas åtgärder. 

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

 Målet bedöms bli helt uppfyllt. Den kommunövergripande sjukfrånvaron har minskat under 2021 

till 5,3 % i jämförelse med 5,9 % 2020 för perioden januari-augusti. För helåret 2020 var sjukfrånvaron 

6,3 %. Prognosen för helåret 2021 är 5,5 %. Jämförelsetalet 2020 är dock högt på grund av pandemin. 

Innan pandemin, helåret 2019, var sjukfrånvaron 5,0 %. 
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Balanskravsresultat 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november innebar ett budgeterat resultat på 37,3 mnkr för den 

skattefinansierade verksamheten. Efter det har kommunfullmäktige tagit ett antal beslut som innebär ett 

minskat budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet för den skattefinansierade verksamheten är nu 

därför 24,2 mnkr. 

Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 102,7 mnkr för den skattefinansierade 

verksamheten, vilket är 78,5 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Den totala budgetavvikelsen för 

nämnderna är +6,8 mnkr medan överskottet för finansiella och kommunövergripande poster är +71,7 

mnkr. 

Helårsprognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten visar en avvikelse på +5,2 mnkr. Det är +2,5 

mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 2,7 mnkr. 

 

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans ska kommunernas intäkter vara större än 

kostnaderna. Om kostnaderna för ett räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet 

regleras under de närmast följande tre åren. Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar 

ska inte ingå i resultatet vid avstämning mot balanskravet. 
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Balanskravsutredning 
  

mnkr Prognos helår 2021 Utfall helår 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 102,7 129,5 

Reducering av samtliga realisationsvinster  0 -12,6 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -10,0 -10,5 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 92,7 106,4 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserven  -56,9 

Användning av medel från resultatutjämningsreserven     

Årets balanskravsresultat 92,7 49,5 

 

Resultatet på 102,7 mnkr motsvarar 3,9 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I kommunens 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning är målet att resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå 

till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 2021 års budget görs ett avsteg från 

resultatmålet. Istället ska resultatet uppgå till 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

 

*Justerat för försäkringslösning avseende pensionsåtagande (304,4 mnkr) 

Diagrammet visar hur nettokostnader och skatteintäkter utvecklats i kommunen. Kommunens 

skatteintäkter, enligt prognos för 2021, är 71,9 mnkr större än nettokostnaderna. 
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Finansiella rapporter 

 

RESULTATRÄKNING  

mnkr  Kommunkoncernen Kommunen 

 Not 
Utfall 

2021-08-31 

Utfall 

2020-08-31 

Utfall 

Helår 2020 

Utfall 

2021-08-31 

Utfall 

2020-08-31 

Budget 

Helår 2021 

Prognos 

Helår 2021 

Av-

vikelse 

Utfall 

Helår 2020 

Verksamhetens intäkter 1 727,5 661,0 1060,0 509,4 517,5 650,0 952,0 302,0 777,8 

Verksamhetens 

kostnader 
 -2056,4 -1948,5 -3122,3 -1988,1 -1959,0 -3107,7 -3397,6 -289,9 -3055,3 

Avskrivningar   -145,8 -142,0 -239,2 -56,0 -51,8 -89,0 -86,8 2,2 -84,4 

Verksamhetens  

nettokostnader 

 -1474,7 -1429,5 -2301,5 -1534,7 -1493,3 -2546,7 -2532,4 14,3 -2361,9 

           

Skatteintäkter  1372,5 1311,1 1955,3 1372,5 1311,1 1997,9 2054,6 56,7 1955,3 

Generella statsbidrag 

och utjämning 
  366,4 341,7 514,6 366,4 341,7 549,4 549,7 0,3 514,6 

Verksamhetens resultat  264,3 223,3 168,4 204,2 159,5 0,6 71,9 71,3 108,0 

           

Finansiella intäkter  26,6 3,3 15,5 40,0 14,8 29,4 36,6 7,2 26,9 

Finansiella kostnader   -23,8 -34,6 -50,1 -3,3 -3,4 -5,8 -5,8 0,0 -5,5 

Resultat efter finansiella 

poster 

 267,1 192,1 133,9 240,9 170,9 24,2 102,7 78,5 129,5 

           

Extraordinära poster   0,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ÅRETS/PERIODENS 

RESULTAT 

 267,1 186,3 133,9 240,9 170,9 24,2 102,7 78,5 129,5 
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BALANSRÄKNING         

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

  
Utfall 

2021-08-31 

Utfall 

2020-12-31 

Utfall 

2021-08-31 

Utfall 

2020-12-31 

TILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar 4,5 5,9 4,5 5,9 

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 906,7 5 814,3 1 908,9 1 851,4 

Maskiner och inventarier 1 159,2 126,7 91,6 109,0 

      

Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier, andelar och bostadsrätter 47,5 47,5 666,7 666,7 

Långfristiga fordringar 63,9 47,3 465,9 465,9 

Summa anläggningstillgångar 6 181,8 6 041,7 3 137,6 3 098,9 

      

Bidrag till statlig infrastruktur 24,8 25,6 24,8 25,6 

      

Omsättningstillgångar     

Förråd m.m. 21,9 21,4 20,3 19,7 

Fordringar 388,7 362,7 340,6 329,4 

Kortfristiga placeringar 144,3 119,4 144,3 119,4 

Kassa och bank 380,1 336,1 267,2 185,9 

Summa omsättningstillgångar 935,0 839,5 772,4 654,3 

SUMMA TILLGÅNGAR 7 141,6 6 906,8 3 934,8 3 778,9 

      

EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget Kapital         

Årets resultat 266,7 133,9 240,9 129,5 

Resultatutjämningsreserv 16,5 16,5 16,5 16,5 

Övrigt eget kapital 2 042,3 1 909,5 2 069,2 1 939,8 

Summa eget kapital 2 325,5 2 059,9 2 326,6 2 085,7 

      

Avsättningar     

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 31,1 31,0 31,1 31,0 

Andra avsättningar 27,7 18,7 - - 

Summa avsättning 58,8 49,7 31,1 31,0 

      

Skulder     

Långfristiga skulder 4 127,3 3 989,0 1 073,3 1 015,9 

Kortfristiga skulder 630,0 808,3 503,8 646,2 

Summa skulder 4 757,3 4 797,2 1 577,1 1 662,2 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER 7 141,6 6 906,8 3 934,8 3 778,9 

      

Soliditet  33% 24% 59% 45% 
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KASSAFLÖDESANALYS 
       

mnkr  Kommunen 

 Not 
Utfall 

2021-08-31 

Utfall 

2020-08-31 

Utfall 

2020-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat   240,8 170,9 129,5 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 2 51,6 43,8 81,2 

Övriga likviditetspåverkande poster 3 0,1 -1,6 -1,9 

Poster som redovisas i annan sektion 4 - - - 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital         

     

Ökning (-)/Minskning(+) periodiserade anslutningsavgifter   8,1 9,8 11,8 

Ökning (-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar  -73,4 -103,2 -91,8 

Ökning(-)/Minskning(+) förråd och varulager   -0,1 -0,2 -3,0 

Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder  -92,6 40,0 128,2 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  134,5 159,5 253,9 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   - - - 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -93,3 -144,1 -250,6 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   - - - 

Förvärv av finansiella tillgångar  - - - 

Avyttring av finansiella tillgångar   - - - 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -93,3 -144,1 -250,6 

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyupptagna lån   40,0 30,0 50 

Amortering av långfristiga skulder  - - -20 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  40,0 30,0 30 

     

ÅRETS/PERIODENS KASSAFLÖDE   81,3 45,5 33,3 

     

Likvida medel vid årets början   185,9 152,6 152,6 

Likvida medel vid årets/periodens slut  267,2 198,1 185,9 
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Not 1 Redovisningsprinciper  

Den kommunala redovisningen regleras i Kommunallagen (kapitel 11) samt Lag om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR). Utöver detta lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning. 

Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i Kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning 

samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. 

 

Enligt rekommendation R2 Intäkter så ska inkomster från gatukostnads- och exploateringsersättningar samt bidrag från 

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

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

som avslutas efter den 1 januari 2020 ska hanteras enligt den nya rekommendationen. Exploateringsersättningar, 

gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag i  kommunen uppgår till 99,1 mnkr per 2021-08-31 (89,2 mnkr per 2020-

12-31).  

 

Kommunen tar fram leasingkostnader på externa leasingavtal enligt rekommendation R5 Leasing, men avtalen avseende 

hyra av fastigheter från kommunens helägda fastighetsbolag redovisas inte som finansiell leasing. För 

kommunkoncernen framgår däremot kommunens totala fastighetsinnehav. Arbete med att ta fram leasingkostnaderna 

även för mellanhavanden inom kommunkoncernen har påbörjats, men kommunen följer i dagsläget därmed inte 

rekommendationen R5 Leasing fullt ut. 

 

Ängelholms kommuns delårsrapport följer de redovisningsprinciper som har använts vid upprättandet av 

årsredovisningen 2020 samt RKR R17 Delårsrapport. Inga väsentliga förändringar har skett i ansvarsförbindelserna under 

året.  

 

Not 2 Justering för ej likviditetspåverkande poster 
     

mnkr Kommunen 
Sammanställd 

redovisning 
 2021-08-31 2020-08-31 2020 

Avskrivningar 56,0 51,8 78,0 

Nedskrivningar - - 6,5 

Övriga ej likvitetspåverkande poster -4,4 -8,0 -3,3 

SUMMA 51,6 43,8 81,2 

 

Not 3 Övriga likviditetspåverkande poster 
     

mnkr Kommunen 
Sammanställd 

redovisning 

 2021-08-31 2020-08-31 2020 

Utbetalning av avsättningar för pensioner 0,1 -1,6 -1,8 

Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till infrastruktur) - - -0,1 

SUMMA 0,1 -1,6 -1,9 
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Not 4 Poster som redovisas i annan sektion 
   

mnkr Kommunen 
Sammanställd 

redovisning 

 2021-08-31 2020-08-31 2020 

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar - - - 

SUMMA - - - 
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Driftredovisning 

Ekonomisk avvikelserapport per styrelse/nämnd 

mnkr 
Utfall 

2021-08-31 

Budget 

helår 2021 

Prognos 

helår 2021 
Avvikelse 

Skattefinansierad verksamhet     

Kommunstyrelse -133,9 -207,5 -211,1 -3,6 

Miljö- och tillståndsnämnden -7,4 -13,5 -13,4 0,1 

Familje- och utbildningsnämnd -733,9 -1 193,5 -1 186,8 6,7 

Nämnden för omsorg och stöd -537,6 -843,9 -850,9 -7,0 

Samhällsbyggnadsnämnden -56,7 -107,5 -105,9 1,6 

Nämnden för kultur, idrott och fritid -87,1 -138,1 -137,0 1,1 

Kommunfullmäktige -2,8 -14,6 -6,6 8,0 

Krisledningsnämnd -0,1 0,0 -0,1 -0,1 

Överförmyndarnämnd -3,6 -5,4 -5,4 0,0 

Summa -1 563,1 -2 524,0 -2 517,2 6,8 

Kommunövergripande/finansiering 1 803,9 2 548,2 2 619,9 71,7 

Summa skattefinansierad verksamhet 240,8 24,2 102,7 78,5 

     

Avgiftsfinansierad verksamhet     

Kommunstyrelse, VA 5,7 2,7 5,2 2,5 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 5,7 2,7 5,2 2,5 

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 246,5 26,9 107,9 81,0 

 

Kommunstyrelsen (-3,6 mnkr) 

Kommunstyrelsen  

Ingen avvikelse mot budget.  

Kommunledning och Servicestöd (+3,4 mnkr) 

Överskott i prognosen om 3,0 mnkr till följd av lägre kostnader för förvaltningstjänster som 

Ängelholmslokaler utför för kommunens egna fastigheter. Överskott på kapitalkostnader finns inom 

Fastighetsenheten och Mark- och exploateringsenheten och bedöms sammantaget till 2,0 mnkr. Mindre 

avvikelser finns på flera enheter avseende främst personalkostnader, vilket gör att prognosen 

sammantaget landar på +3,4 mnkr. 
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Vuxenskola/Arbetsmarknad (-7,0 mnkr) 

Sammantaget prognostiseras en budgetavvikelse på – 7,0 mnkr. Vuxenutbildningen visar ett överskott på 

+2,0 mnkr, vilket beror på ökade statsbidrag under 2021. Ekonomiskt bistånd prognosticerar ett 

underskott på totalt    -9 mnkr enligt framtagen åtgärdsplan. Övriga enheter har budget i balans. 

När det gäller anslaget för ekonomiskt bistånd kan det konstateras att förra årets höga nivå kvarstår och 

det kommer krävas en minskning av utbetalt försörjningsstöd resterande delen av året. Budgetavvikelsen 

avseende reguljärt ekonomiskt bistånd uppgår till -8,25 mnkr. Budgetavvikelsen avseende perioden innan 

etableringen kommit igång, det så kallade "glappet", uppgår till -0,75 mnkr. 

När det gäller åtgärder för budget i balans är Finsam/en väg in igång. Dessutom finns åtgärder i form av 

ESF-projektet StepIN och Finsam-projektet Nästa steg. Vidare finns projekt för språkorientering igång 

med målet om en kortare väg till självförsörjning. 

När det gäller nyanlända kommer det tas emot 61 personer varav 21 personer som inte togs emot år 

2020 på grund av pandemin. Detta medför extra kostnader för "glappet". Tyvärr tar det för lång tid 

innan etableringen kommer igång. Det är nu 4 till 5 månaders väntetid hos Skatteverket innan våra 

nyanlända får sina sista fyra siffror i personnumret. Orsaken beror delvis på Brexit och en ökad 

ärendehantering hos Skatteverket. Detta innebär att de nyanlända inte kommer igång med SFI. 

Enheterna inom verksamhetsområdet har kommit överens om att de som uppbär ersättning för glappet 

kan påbörja SFI-studier trots att de inte fått sitt fullständiga personnummer. Målet är att individerna 

redan under etableringen kommer ut i sysselsättning eller utbildning och inte behöver ansöka om 

ekonomiskt bistånd när etableringen har upphört. 

När det gäller effekten av pandemin ser verksamheten en ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd. En 

inventering över samtliga individer som uppbär ekonomiskt bistånd har gjorts i syfte att hitta rätt form 

av insatser med mål om självförsörjning. 

Miljö- och tillståndsnämnden (+0,1 mnkr) 
Överskottet har uppstått på nämnden och det beror på kortare sammanträden med anledning av 

pandemin. Ett sammanträde har också blivit inställt. 

Familje- och utbildningsnämnden (+6,7 mnkr) 

Övergripande Sektor (+12,7 mnkr) 

En positiv avvikelse finns i helårsprognosen om +12,7 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på att de 

budgetregleringsmedel som avsattes i budgeten inte har fördelats ut till verksamheterna. Dessa medel har 

under året förstärkts ytterligare genom den kompensation som huvuduppdraget har erhållit för 

sjuklönekostnader i samband med Covid-19 (3,5 mnkr). Visst överskott i prognosen finns också på 

grund av vakanta tjänster som uppstått i samband med organisationsutveckling. 
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Förskola/Skola (8,0 mnkr) 

Verksamhetsområde förskola/skola prognostiserar ett överskott vid året slut som uppgår till 8,0 mnkr 

som härrör sig till övergripande anslag inom verksamhetsområdet. Budget för skolledning visar 

överskott på grund av vakanser och sjukskrivningar under våren. Inom Språkcentrum har tjänsten som 

enhetschef varit vakant och antalet modersmålslärare har reducerats. En reserv finns upptagen i 

budgeten för befolkningsökning. Hittills i år har ökningen inte varit så hög som förväntat. 

Gymnasieskola (-1,5 mnkr) 

Gymnasieskolan prognosticerar ett underskott på -1,5 mnkr som beror ökat antal elever på Förstärkt 

program, vilket kräver mer bemanning än tidigare prognosticerat. Den interkommunala ersättningen 

(IKE) omfattar en budget som tidigare genererat underskott. Utfallet för höstterminen är fortfarande 

osäker gällande IKE. Det krävs ett fortsatt aktivt arbete för att hantera kostnaderna kommande år 

eftersom det sker en årlig uppräkning av programpriserna och att elevantalet ökar. Ängelholms 

gymnasieskola har därför startat Förstärkt program, vilket vänder sig till Ängelholmselever som idag 

söker sig utanför kommunen till specialskolor såsom Impius. Vid terminsstart var det 30 elever på 

Förstärkt program. Fler sökande till Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammen inför 

läsår 21/22 har resulterat i att två nya klasser startat. 

Barn- och elevhälsa (+1,5 mnkr) 

Arbetet med att göra bedömningar av rektorsområdenas ansökningar om extra stöd och bereda 

beslutsunderlagen har fortsatt. Processen har påverkats av de nya rutiner som införts och en utvärdering 

kommer att ske för att kunna kvalitetssäkra och effektivisera arbetet. Besluten beviljas läsårsvis och 

budgeten ligger årsvis. Det påverkar fördelningen och det finns ett litet överskott kopplat till den nya 

processen. Det finns också överskott i prognosen med anledning av vakanser, sjukskrivningar och 

föräldraledigheter. 

Individ och familj (-14,0 mnkr) 

För individ- och familj uppgår avvikelsen i helårsprognosen till -14,0 mnkr. 

Trots ett pågående arbete med att fasa ut de konsultledda familjehemmen till förmån för egna 

arvoderade finns en upparbetad merkostnad januari till och med juni månad på -4,3 mnkr. Målsättningen 

är att fasa ut de konsultledda familjehemmen med endast ett fåtal konsultledda placerade individer. 

Även om flertalet insatser har övergått till att ske i närmiljö bedöms ett budgetunderskott för externa 

placeringar motsvarande -2,7 mnkr. Det beror på kostsamma SIS-placeringar där som exempel kan 

nämnas två placeringar som på helår kostar cirka 6,0 mnkr. 

Ensamkommande barn visar sammantaget en budgetavvikelse på -7,0 mnkr. Budgetavvikelsen beror på 

ett fortsatt insatsbehov där statliga ersättningar har upphört. Till detta tillkommer det 

omställningskostnader i form av lokalkostnader i samband med avveckling av HVB. 
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En åtgärdsplan för att minimera budgetunderskottet inom individ- och familj är framtagen inom 

huvuduppdraget och uppföljning av denna har sedan tidigare intensifierats. 

Nämnden för omsorg och stöd (-7,0 mnkr) 
Nämnden för omsorg och stöd prognostiserar en total avvikelse om -7,0 mnkr, en förbättring mot 

föregående prognos med 7,0 mnkr. Förbättringen kan i huvudsak härledas till bo bra hemma, 

verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning och till statsbidraget för stärkt äldreomsorg. 

Enligt beslut av nämnden för omsorg och stöd ska en del av statsbidraget kompensera för merkostnader 

kopplade till Covid-19 under 2021. Mot bakgrund av den stora osäkerheten kopplat till pandemins 

utsträckning samt i avvaktan på kommunstyrelsens beslut rörande nämndens åtgärdsplan för en budget i 

balans har denna kompensation tidigare inte beaktats i prognoserna. Läget kring Covid-19 har 

stabiliserats avsevärt och kommunstyrelsen fattade i september 2021 beslut om en acceptans för 

nämndens merkostnader kopplade till Covid-19. 

Nämnden har erhållit kompensation om 8,0 mnkr för merkostnader kopplade till Covid-19 avseende 

december 2020. Först i juli 2021 beslutade Socialstyrelsen om kompensationen som fram till dess var 

osäker såväl beloppsmässigt som om den överhuvudtaget skulle utbetalas. 

Avvikelsen på -7,0 mnkr kan helt och hållet härledas till merkostnaderna för Covid-19 som nettomässigt 

uppgår till 8,7 mnkr totalt. Avvikelsen är en konsekvens av att kommunerna för 2021 inte kan återsöka 

statliga medel för kostnader kopplade till Covid-19, så som var möjligt under 2020 och som innebar ett 

kostnadsneutralt läge för nämnden. 

Nämnden har för 2021 rekvirerat ett antal statsbidrag riktade till äldreomsorg samt vård och omsorg. De 

två största är äldreomsorgslyftet om 17,1 mnkr, och statsbidraget för stärkt äldreomsorg om 20,2 mnkr. 

Äldreomsorgslyftet syftar till att höja kompetensen inom äldreomsorgen och statsbidraget för stärkt 

äldreomsorg till att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Nämnden för omsorg och 

stöd beslutade i maj 2021 om fördelning av det senare. Enligt beslutet kommer en del av statsbidraget 

även att fördelas till privata utförare inom äldreomsorgen. Dessutom kommer statsbidraget att användas 

till kvalitetshöjande insatser samt kompensera för merkostnader kopplade till Covid-19. Utöver detta 

tillkommer ett antal mindre statsbidrag om totalt 9,2 mnkr som bekostar redan befintliga 

kvalitetssatsningar. 

Övergripande Hälsa (+21,3 mnkr) 

Övergripande Hälsa prognostiserar en total avvikelse om +21,3 mnkr. Avvikelsen är en följd av 

försiktighetsåtgärder, statsbidrag som reserveras för befintliga kvalitetssatsningar samt kompensationen 

för merkostnader för Covid-19 avseende december 2020. Den positiva avvikelsen syftar till att dämpa de 

ekonomiska konsekvenser som Covid-19 innebär. 
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Uppdrag stöd (-5,0 mnkr) 

Uppdrag och stöd prognostiserar en total avvikelse om -5,0 mnkr. Avvikelsen kan i sin helhet relateras 

till merkostnader med anledning av Covid-19. Merkostnaderna kan till största del hänföras till 

kommunens inköp av skyddsmaterial och lagerhyra. 

Äldreomsorg (-20,7 mnkr) 

Bo bra hemma prognostiserar en avvikelse om -6,4 mnkr varav -3,6 mnkr kan kopplas till merkostnader 

för Covid-19. Resterande avvikelse kan härledas till personalbrist som uppkommit på grund av Covid-19, 

vilket ger hög övertidsersättning och högre kringtid. 

Särskilt boende prognostiserar en avvikelse om -14,3 mnkr varav -9,7 mnkr direkt kan relateras till 

merkostnader på grund av Covid-19. Verksamhetsområdets merkostnader kan kopplas till den speciella 

bemanningssituation som Covid-19 innebär. Restriktionerna i samband med Covid-19 har inneburit att 

flexibilitet försvunnit och att personal i stort sett endast arbetar på en avdelning. Detta arbetssätt kräver 

mer personalresurser och driver kostnader. 

Resterande del av underskottet för särskilt boende kan i huvudsak härledas till externa placeringar. De 

externa placeringarna har ökat till följd av fler ansökningar till särskilt boende. Ett kontinuerligt 

förbättringsarbete pågår för att kvalitetssäkra flödet på korttidsplatserna och därmed minska behovet av 

externa placeringar. 

Funktionsstöd (-2,6 mnkr) 

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning prognostiserar en total avvikelse om -2,6 mnkr 

vilket är en förbättring med 2,4 mnkr mot föregående prognos. Förbättringen kan härledas till 

volymminskning inom personlig assistans. Underskottet kan i sin helhet kopplas till merkostnader för 

Covid-19. 

Under första perioden 2021 har två komplexa och kostnadsdrivande ärenden tillkommit. Det finns också 

en betydande volymökning inom hemtjänst som överskrider budget. Verksamhetsområdet har arbetat 

aktivt med beslutad åtgärdsplan för 2020-2022. De flesta av åtgärderna är verkställda och får full effekt 

under 2021-2022. 

Verksamhetsområdet avvaktar återkoppling från Migrationsverket och Försäkringskassan i enskilda 

ärenden där det finns möjligheter till engångsintäkter för kommunen, vilket skulle kunna förbättra 

prognosen ytterligare. 

Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad vht (+1,6 mnkr) 
För Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet är prognosen en positiv budgetavvikelse 

på +1,6 mnkr. I överskottet ingår en positiv avvikelse på kapitalkostnader om 0,7 mnkr.  

På nämndens eget ansvar prognosticeras ett underskott på -0,2 mnkr, vilket avser arvoden och förlorad 

arbetstidsförtjänst som en följd av en stor ärendemängd.  
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På Stadsmiljö finns en budgetavvikelse på kapitalkostnader på +1,0 mnkr till följd av senareläggning av 

färdigställandet att vissa investeringsprojekt. 

Inom Arkitektur och teknik finns ett överskott om totalt 1,1 mnkr. Överskottet avser i huvudsak högre 

intäkter för projektledning och att en stor ärendemängd för Planenheten också ger högre intäkter.  

Måltidsservice gör bedömningen att de extra kostnaderna på Toftaskolan för personal och transporter 

(cirka 0,7 mnkr) går att balansera eftersom andra skolors och förskolors kök prognostiserar ett positivt 

utfall. Intraprenad har ett underskott om -0,3 mnkr för kapitalkostnader. 

Bygglovsenheten redovisar ett överskott mot budget på 0,3 mnkr som en följd av högre intäkter. 

Bemanningen inför hösten har förstärkts med två handläggare. Personalkostnaderna för 

bostadsanpassning kommer att överskrida budget med 0,2 mnkr. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid (+1,1mnkr) 
Helårsprognosen visar sammantaget på ett överskott mot budget på +1,1 mnkr. Avvikelsen för 

kapitalkostnader beräknas bli +1,1 mnkr till följd av att investeringar har skjutits fram i tiden. Exklusive 

kapitalkostnader visar alltså prognoserna ±0. 

En effekt av pandemin är att Bad, idrott och friluftsliv räknar med ett intäktsbortfall på -0,5 mnkr i 

uthyrning av idrottshallar och gymnastiksalar. En del föreningar har ställt in aktiviteter under våren. 

Överskottet för kapitalkostnaderna uppgår på enheten till 0,7 mnkr. 

På Fritid i generationer väntas uppkomma ett mindre överskott på 0,2 mnkr beroende på minskad 

bemanning som en följd av covid-19.  

I biblioteksverksamheten finns vissa vakanser som inte kommer att fyllas förrän man har flyttat tillbaka 

till det renoverade stadsbiblioteket, vilket därför leder till ett större överskott. Även låga kapitalkostnader 

bidrar till överskottet om totalt 1,0 mnkr.  

På Järnvägens museum finns även i år en tydlig effekt av pandemin i form av färre besökare. Muséet höll 

stängt från årsskiftet till den 9 april, vilket påverkade intäktssidan negativt. Även i maj och juni har 

intäkterna legat under budget. I juli och augusti var dock intäkterna högre så avvikelsen i prognosen är 

nu -0,3 mnkr för helåret. 

Kulturskolan har beslutat att reducera terminsavgifterna för våren för gruppundervisning men detta 

balanseras av överskott i personalbudgeten. 

Kommunfullmäktige (+8,0 mnkr) 
Överskott om 8,0 mnkr på grund av borttagning av reserv för slopad hyresreduktion gentemot 

Ängelholmslokaler. Avvaktan sker på beslut och reserven bedöms nu inte behöva användas i år. 
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Krisledningsnämnd (-0,1 mnkr) 
Kostnader kopplade till sammanträden under året, helårsprognosen är -0,1 mnkr. 

Överförmyndarnämnden (±0,0 mnkr) 
Ingen avvikelse mot budget. 

Kommunövergripande poster och finansiering (+71,7 mnkr) 
Kommunens skatter och generella statsbidrag bedöms bli 57,0 mnkr högre än budgeterat utifrån 

skatteunderlagsprognosen från augusti. 

Efter augusti månad var värdeökningen på kommunens avsatta pensionsmedel 24,9 mnkr. Av 

försiktighetsskäl tas endast ett överskott om 10,0 mnkr upp i helårsprognosen. 

Den beslutade aktieutdelningen från koncernbolagen blir 3,5 mnkr mot budgeterade 5,0 mnkr. En 

avvikelse tas därför upp i prognosen om -1,5 mnkr. Överskottsutdelningen från Kommuninvest uppgår 

till 1,2 mnkr, vilket är -1,3 mnkr lägre än budgeterat. 

Rivningskostnader för Pilen 10 (gamla Intraprenad), Läroverket 5 (Åsboskolan) och Torlarp 3:87 

(Strövelstorp) belastar prognosen med sammanlagt -6,7 mnkr. 

I den senaste pensionsprognosen från KPA (augusti, reviderad september) finns en negativ avvikelse 

mot budget om -1,8 mnkr. Underskottet beror på ett uppräknat livslängdsantagande för framförallt män 

i prognosen. En ökad livslängd ger på sikt ökade pensionsutbetalningar. 

I prognosen är vinster upptagna för försäljning av mark vid exploateringsområden om sammanlagt 16,0 

mnkr. Vinsterna uppkommer framförallt  inom Fridhemsområdet. 

Samhällsbyggnadsnämnden, avgiftsfinansierad vht (+2,5 mnkr) 
För VA-verksamheten rapporteras en positiv budgetavvikelse i prognosen på +2,5 mnkr. 

Helårsresultatet förväntas bli +5,2 mnkr att jämföra med budgeterade +2,7 mnkr. Den positiva 

avvikelsen är kopplad till  lägre avskrivningskostnader på investeringarna, +0,4 mnkr. Personalvakanser 

står för +1,2 mnkr av överskottet och lägre driftskostnader för resterande del. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten uppgår totalt till 248,3 mnkr efter kommunfullmäktiges beslut att ombudgetera 

medel från år 2020. 

Helårsprognosen för årets investeringar uppgår till 211,6 mnkr, vilket är 36,7 mnkr lägre än budgeterat. 

De skattefinansierade investeringarna förväntas bli 22,2 mnkr lägre än budgeterat och de 

avgiftsfinansierade investeringarna inom VA-verksamheten förväntas bli 14,5 mnkr lägre än budgeterat. 

 

Kommunstyrelsen 
Ingen avvikelse finns rapporterad för kommunstyrelsens investeringsprojekt. 

Miljö- och tillståndsnämnden 
Ingen avvikelse finns rapporterad för nämndens investeringsprojekt. 

Familje- och utbildningsnämnden 
Ingen avvikelse finns rapporterad för nämndens investeringsprojekt.  

Nämnden för omsorg och stöd 
Ingen avvikelse finns rapporterad för nämndens investeringsprojekt. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Helårsprognosen för Samhällsbyggnadsnämndens investeringsnivå är 83,7 mnkr. Det är 17,5 mnkr lägre 

än budgeterat.  

Det finns överskott i cirka 25 av nämndens projekt. Störst avvikelse finns i projekten 91650 

Gatubelysning upprustning, 91958 Klippanvägens ombyggnad, 96007 Småbåtshamnar och 92016 

Upprustning offentliga toaletter. 
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I projektet för Gatubelysning kommer inte upprustningen av Tegelbruksbron att hinna bli utförd i år. 

Vidare medför vakans på Stadsmiljö och problem med upphandlad entreprenör ytterligare förseningar. 

Klippanvägens ombyggnad har blivit billigare och gått snabbare än beräknat. 

För småbåtshamnarna har planeringen förskjutits på grund av att tidigare ansvarig tjänsteperson har 

slutat och utförandet av en del av årets åtgärder kommer ske först nästa år. För de offentliga toaletterna 

är prognosen baserad på att två toaletter (Magnarp och Skepparkroken) renoveras och Råbocka 

färdigställs medan anslaget för den i Stadsparken inte kommer att förbrukas i år. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid 
Helårsprognosen för nämndens investeringar uppgår till 17,0 mnkr. Det är 4,7 mnkr lägre än budgeterat. 

De större avvikelserna finns i projekten som beskrivs nedan. 

I projekt 96169 Omklädningsrum Hjärnarps IP har kommunens ramavtalsupphandling dragit ut på 

tiden, varför någon ny konkurrensutsättning inte har skett ännu. Bedömningen är att inte genomförandet 

kommer hinnas med före årsskiftet. 

För projekt 96224 Friidrottsanläggning har miljöförvaltningen krävt en mer noggrann geoteknisk 

undersökning innan bygglov kan godkännas. Denna utredning pågår och bedömningen är att 

genomförandet kommer att fördröjas in i nästa år. 

Projekt 96178 BMX-banan är nu färdig och de samlade utgifterna hamnade under budget. Projektet 

97105 Konstnärlig gestaltning påbörjas under hösten med upphandling av konstnär och konstkonsult, 

vilket gör att genomförandet inte kan ske i år. 

Samhällsbyggnadsnämnden, Vatten och avlopp 
Helårsprognosen för de avgiftsfinansierade investeringsprojekten uppgår till 66,6 mnkr. Det är 14,5 

mnkr lägre än den budgeterade investeringsnivån.  

I projekt 99123 SPU20 Pumpstation Vilhelmsfält är upphandlingen överprövad. Ärendet i 

förvaltningsrätten kommer att avgöras i november, varför det inte går att utföra mycket av det planerade 

arbetet. Detta påverkar i sin tur projekt 99102 S4-Strövelstorp-SPU20 där anslutningen till SPU20 inte 

kommer att kunna genomföras. Därför är även denna prognos lägre än budget men projektet väntas 

också understiga budget när det är färdigt på grund av en gynnsam upphandling. 

Utöver dessa avvikelser finns det ett reellt överskott på projekt 91958 Klippanvägen ombyggnad som 

både gått snabbare än väntat och blivit billigare. Projektet är på väg att avslutas. En dyrare upphandling 

än beräknat i projektet 93592 Kronotorpsområdet VA minskar den totala avvikelsen.  

  



        25 (45) 

 

 

Nettoinvestering per styrelse/nämnd 
    

mnkr 
Utfall 

2021-08-31 

Budget 

helår 2021 

Prognos 

helår 2021 
Avvikelse 

Skattefinansierad verksamhet     

Kommunstyrelsen 3,2 17,4 17,4 0,0 

Miljö- och tillståndsnämnden 0,2 0,4 0,4 0,0 

Familje- och utbildningsnämnd 9,3 22,4 22,4 0,0 

Nämnden för omsorg och stöd 0,9 4,1 4,1 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 25,0 101,2 83,7 17,5 

Nämnden för kultur, idrott och fritid 3,3 21,7 17,0 4,7 

Summa skattefinansierad verksamhet 41,9 167,2 145,0 22,2 

     

Avgiftsfinansierad verksamhet     

Samhällsbyggnadsnämnden, VA 41,0 81,1 66,6 14,5 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 41,0 81,1 66,6 14,5 

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 82,9 248,3 211,6 36,7 

 

Exploateringsredovisning 
Inkomsterna i exploateringsbudgeten uppgår till 51,3 mnkr och utgifterna 42,4 mnkr. Nettobudgetens 

överskott är således 8,9 mnkr. I helårsprognosen bedöms de totala inkomsterna till 37,8 mnkr medan 

utgifterna bedöms till 25,3 mnkr. Det innebär ett nettoöverskott på 12,5 mnkr. 

Avvikelserna mot budget beror i huvudsak på förskjutningar i tiden för både inkomster och utgifter. De 

projekt som avviker mest mot budget är Pilen 10, Gamla intraprenad, (-8,0 mnkr) och Planområde 

Rönnebodavägen (+7,0 mnkr). För Pilen 10 sker rivningen i år istället för som planerat 2020. 

Planområdet Rönnebodavägen är inte längre aktuellt för exploatering och därför kommer inte utgiften 

på 7,0 mnkr som var budgeterad. 

Exploateringsredovisning 
    

mnkr 
Utfall 

2021-08-31 

Budget 

helår 2021 

Prognos 

helår 2021 
Avvikelse 

Inkomster 21,3 51,3 37,8 -13,5 

Utgifter -12,6 -42,4 -25,3 17,1 

Nettoinkomster 8,7 8,9 12,5 3,6 
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Verksamhetsberättelse 

Uppföljning av nämndmål 

Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har fyra övergripande mål under perspektiven 

Medborgarfokus, Effektiva verksamheter, Samhällsutveckling och Medskapande medarbetare. 

Nämnderna har antagit 52 mål kopplat till perspektiven. Prognosen för helåret 2021 är att 15 mål blir 

helt uppfyllda, 36 mål blir delvis uppfylla och att 1 mål ej blir uppfyllda. 

Uppföljning av nämndmål 2021 

  Helt uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt 

Kommunstyrelsen 4 4 0 

Miljö- och tillståndsnämnden 0 7 0 

Familje- och utbildningsnämnden 5 4 0 

Nämnden för omsorg och stöd 2 5 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 0 9 0 

Nämnden för kultur, idrott och fritid 4 5 0 

Överförmyndarnämnden 0 2 1 

Summa 15 36 1 

 

Kommunstyrelsen  

 Ge en god service och erbjuda digitala tjänster 

På grund av pandemin har Kundtjänst arbetat på distans mellan oktober 2020 och april 2021. Kontakt 

via besök har minskat samtidigt som antal samtal och kontakt via digitala kanaler ökat. Kundnöjdheten 

ligger på en konstant hög nivå och det visar att verksamheten har goda förutsättningar att vara flexibla 

och möta de förändrade behov som uppstår. 

Vuxenutbildning och arbetsmarknad erbjuder digitala möten på alla enheterna, inte minst har möten 

med studie- och yrkesvägledare ökat kraftigt.  

Beredningarna har genomfört medborgardialoger kopplat till stadsparkens utveckling som en del av 

Ängelholmspaketet samt ett projekt kring delaktighet och inflytande där ungdomar genomfört 

undersökningar på stan. 

 Det är tryggt att bo i Ängelholm 

Sedan våren 2020 har kommunen aktiverat staben där samtliga huvuduppdrag varit representerade. I 

veckovis återkommande möten har kommunövergripande frågor diskuterats för att skapa en samsyn och 
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stödja verksamheterna i frågor som uppkommit med pandemin. Staben har under hösten succesivt 

avvecklats och utvärdering för att ta lärdomar av situationen pågår. 

Det pågår även ett arbete kring för att förbereda att kommunen kan arbeta under en höjd beredskap, det 

vill säga en krigsorganisation. Under året har cirka 15 högre chefer utbildats och delar av den politiska 

organisationen utbildas under hösten. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet 

Det pågår ett stort arbete kring att bygga kommunens nya intranät som kommer hjälpa medarbetare att 

hitta rätt information enkelt. Inom utvecklingsområdet "Digital Identitet" arbetar verksamheten med en 

central, kvalitetssäkrad och automatiserad hantering av konton och inloggning som möjliggör Single Sign 

On och multifaktorinloggning. Arbetet med att införa Microsoft 365 till kommunens medarbetare 

fortlöper enligt plan. 

Utöver det så testas koncept kring automatisering och sensorer för att möjliggöra automatiserade och 

smartare processer och en mer effektiv verksamhet. Exempelvis pågår test på kommunens 

ekonomisystem som genom AI förenklar kontering av fakturor. Inom ekonomiskt bistånd används 

digitala ansökningar och det pågår arbete med att koppla ansökningar till verksamhetssystemen som 

väntas vara klara i slutet av året. Mindre administrativt arbete ger medarbetare mer tid att hitta rätt 

insatser för att stödja invånaren till att skaffa en egen försörjning. 

 Medborgarna har goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier 

Arbetet med FINSAM, ett samarbete med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Region Skåne, 

fortgår för att skapa snabbare insatser och stödja personer till arbete och studier. Andra insatser är 

StepIN, Nästa steg, extratjänster, introduktionsanställningar, praktikplatser, höstjobb och vårjobb för 

ungdomar, språkorientering samt JagKan och Case Management. 

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

För att förbättra företagsklimatet har cirka 150 personer från kommunen och bolagen deltagit i 

utbildning av service kopplat till myndighetsutövning. Arbetet har också utmynnat i en åtgärdsplan med 

mål om att höja kundnöjdheten hos våra företagare. 

 Kommunens befolkning ska öka 

Kommunens befolkning ökar till och med juli med 478 personer vilket motsvarar 1,1 %. De närmaste 

åren förväntas Ängelholm fortsatt ha en kraftig befolkningsökning till följd av att flera stora byggprojekt 

pågår. För att locka nya invånare till kommunen pågår flera kommunikationsinsatser för att 

marknadsföra projekt och kommunen som helhet. 
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 Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare 

Genom JagKan får personer som upplever eller har en diagnos på psykisk ohälsa hjälp och coachning 

för att klara sina studier. Vi placerar även deltagare på Vejby IF:s loppis som ett sätt att arbetsträna. 

Likaså har vi arbetsträning i en Second hand-affär. Förra årets lyckade projekt med Vårjobb och 

Höstjobb genomfördes även i år som ett stöd för att få ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. 

 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning. 

HR-enheten har under året genomfört en utbildning för chefer och medarbetare som arbetar med 

rekrytering. Hittills har cirka 60 personer genomgått utbildningen vilket kommer att hjälpa 

verksamheterna att anställa rätt personer. Utbildningen har även fokus på att skapa en bra upplevelse för 

alla sökande vilket är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Arbetet med en ny kompetensplattform har avstannat på grund av att verksamheten vill förlänga arbetet 

så att verktyget får en stor bredd inom organisationen. Kommunen har rekryterat en ny HR-chef som 

kommer fortsätta arbetet med att förankra metod och arbetssätt innan arbetet med att införa 

kompetensplattformen fortsätter. 

Den nya visionen för Ängelholms kommun presenterades den 27 september. Omkring tusen engagerade 

ängelholmare har varit med och delat med sig av mängder av goda idéer om hur vi tillsammans kan 

skapa ett ännu bättre Ängelholm. Kopplat till visionen finns även en särskild fond där invånare kommer 

kunna söka ekonomiskt stöd för att prova en god idé. Därutöver kommer samt en särskild visionsdag, 

öppen för alla, att arrangeras i Ängelholm. 

Miljö och tillståndsnämnden 

 Ge en god service och erbjuda digitala tjänster 

En e-tjänst har tillkommit under året för inrapportering av påträffad metangas och en e-tjänst för 

inrapportering av köldmedierapporter är under upparbetande vilket kommer att ge tidsvinster för både 

handläggare och registratorer och vid fakturering. 

 Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället 

Pågående projekt är den nya planen för ekologisk hållbarhet, som har kopplingar till både medborgare 

och det civila samhället. Naturskyddsföreningen, LRF med flera deltar i arbetet och planen kommer rikta 

sig till hela kommunen inklusive medborgare, föreningar och företag. På grund av restriktioner har det 

inte varit aktuellt att arbeta aktivt med medborgardialoger för våra politiker. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet 

Vi arbetar kontinuerligt med effektivisering och förenkling av processer och rutiner och de fem e-

tjänsterna med flest ärenden kommer att integreras med diariesystemet Ecos. Det pågår även ett arbete 

för säker och effektiv e-arkivering. Senaste året har verksamheten utvecklat sina arbetssätt med bland 
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annat Teams för möten, diskussionsforum, fildelning samt för snabba kontaktvägar. Digitala möten och 

utbildningar har skapat både tids- och kostnadsbesparingar. 

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

Alla medarbetare har påbörjat en utbildning med fokus på service och myndighetsutövning, ledd av 

tjänsteföretaget Great, i syfte att fortsätta utveckla ett gott företagsklimat. Verksamheten har också ett 

aktivt deltagande i kommunens företagslots liksom i kommunens interna avfallsgrupp. 

Miljöenheten bidrar till att Ängelholm utvecklas hållbart. Verksamheterna medverkar i de flesta 

detaljplaner och bidrar med sin kompetens i projekt och andra utvecklingsarbeten, till exempel i 

kommunens samhällstekniska grupp. Enheten är också med i en arbetsgrupp för att ta fram en ekologisk 

hållbarhetsplan. 

 Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla den tätortsnära grönskan 

Möjligheterna att bilda naturreservat i Nöttaskogen, Ausås har utretts och kommunen har konstaterat att 

det inte är möjligt. En omfattande naturvärdesinventering pågår i Krono- och Nybroskogen, och visar 

oväntat höga naturvärden. Bekämpning av den invasiva arten jätteloka längs med Lerbäcken och 

Kägleån har genomförts. 

Upphandlingssamverkan med Helsingborgs stad är upprättad och tre hållbarhetsstrateger jobbar med att 

ställa och följa upp miljökrav i upphandlingar. Verksamheten har även beviljats bidrag på 9 mnkr genom 

stadsmiljöavtalet för byggnation av nya GC-bron över Rönne å.  

 Öka livskvaliteten i kommunen genom att motverka missbruk och beroende 

Både politiker samt medarbetare är med och arbetar i kommunövergripande arbetsgrupper för social 

hållbarhet samt ANDTS.  

Aktivt tillsynsarbete gällande alkoholservering och tobaksförsäljning samt tillsyn på skolor för rökfria 

miljöer och det pågår utbildning för ansvarsfull alkoholservering för krögare. Aktiviteten "Varannan 

vatten" uteblir även 2021 eftersom de tillställningar där verksamheten deltagit blivit inställda. 

 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning 

Verksamheten har medarbetare som deltar i arbetsgrupper i Miljösamverkan Skåne och är aktiva i de 

projekt som Miljösamverkan Skåne bedriver. Miljöenheten är positiv till att medarbetarna deltar i 

fortbildning. 

Genom en löpande veckoenkät fångar vi upp aktuell känsla av arbetsbelastning och mående, vars resultat 

kontinuerligt lyfts på varje enhets APT. Två handläggare är fortsatt tillförordnade enhetschefer för 

miljöenheten. 
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Familje- och utbildningsnämnden 

 Ge en god service och erbjuda digitala tjänster 

Ängelholms kommuns förskolor, skolor och fritidshem använder digitala system som stöd för lärande 

och kommunikation. Vårdnadshavare får enkelt tillgång till viktiga nyckelfunktioner och information via 

sin mobil, surfplatta eller dator. Samtlig personal på förskolor, skolor och fritidshem har tillgång till en 

gemensam lärplattform som information och dokumentation av barns och elevers lärande. 

Gymnasiets e-tjänster för inackorderingsbidrag, resekort och resetillägg har nu börjat användas fullt ut i 

dess nya digitala form. Inom Barn och Elevhälsa sker samtycke för vaccination digitalt och man erbjuder 

vårdnadshavare och elever att delta i digitala möten. Detta har ökat delaktigheten och möjliggjort för fler 

vårdnadshavare att kunna delta. 

 Det är tryggt att bo i Ängelholm 

97 % av vårdnadshavarna uppger att de är trygga med att lämna sina barn i förskolan och cirka 90 % av 

eleverna i åk 3, 6 och 9 uppger att de trivs i skolan, Skolinspektionens enkät visar att tryggheten är något 

högre än genomsnittet i riket. För att förbättra situationen genomförs arbetsmiljöronder med bedömning 

av psykosocialt klimat för både barn och vuxna. Även antalet gemenskapsaktiviteter har utökats för att 

skapa trivsel och trygghet inom alla årskurser i skolan. Nationellt och medialt har det lyfts oro kring barn 

och elevers hälsa kopplat till pandemin vilket bevakas genom de verktyg och forum som idag finns på 

plats. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet 

Ett modernt systemstöd är en förutsättning för att vi ska kunna möta kommande utmaningar och 

utveckla digitala tjänster åt kommunens invånare. Vi arbetar därför ständigt med att förbättra och 

utveckla digitala tjänster som kan underlätta för vårdnadshavare, personal, barn och elever. 

De digitala tjänster som tillämpats har förenklat och effektiviserat arbetet för såväl vårdnadshavare, 

administratörer och rektorer. Det är idag en bred flora av e-tjänster som berör barn och elevers vistelse i 

samtliga skolformer. Kompetensinsatser som Barn- och elevhälsan utför digitalt samt videomöten har 

ökat effektiviteten. Samtidigt har den nya tekniken uppmärksammat det digitala utanförskapet som finns 

i samhälle vid till exempel digital signering av samtycke för vaccinationer. Detta skapar även visst 

merarbete. 

 Arbeta för kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter 

Likvärdighetssatsningen är en levande del av alla rektorsområdenas  systematiska kvalitetsarbete. 

Kompetensutvecklingsinsatser kommer att genomföras inom alla prioriterade områden. Skolorna 

fortsätter att stärka upp arbetet kring läs-, skriv och språkutveckling samt elevhälsokompetens. Det pågår 

även ett samarbete med Nationellt Centrum för Matematik som i första hand arbetar med förstelärare i 

matematik. 
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28 elever har startat det nya utbildningsspåret Förstärkt gymnasieprogram som vänder sig till elever med 

neuropsykiatrisk funktionsvariation och de har tidigare varit tvungna att söka sig utanför kommunen till 

specialskolor. 

 Verksamheterna präglas av delaktighet, inflytande och välmående 

Medarbetarundersökningens resultat visade att rektorernas arbetsmiljö i Ängelholms fortsatt behöver 

prioriteras. Ett steg har varit att förtydliga rektorernas uppdrag samt genomföra en uppdelning mellan 

förskole områden och skolområden.  

Delaktighet upplevs i högre grad bland våra yngre elever än våra äldre. För att öka inflytande har 

Elevkåren blivit en självklar samtalspart till skolledning utifrån ett delaktighetsperspektiv. 

Gymnasieambassadörer vidareutbildas i bemötande och social interaktivitet, för att kunna vara med i 

marknadsföringsaktiviteter, men även skapa en god skolanda.  

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

Flera nationella program omfattar kursen Ung Företagsamhet, vilken ger eleverna möjlighet att starta 

egna företag under kontrollerade former. Därigenom får eleverna goda erfarenheter, inte minst genom 

etablerade kontakter med cirka 80 företag som fungerar som rådgivare och ibland även uppdragsgivare 

för eleverna. Dessa kontakter ses som en kvalitetsgaranti, ger möjlighet för näringslivet att påverka 

utbildningen och skapa framtida kontakter för rekrytering. 

 Kommunens befolkning ska öka. 

Familje- och utbildningsnämnden fokuserar på kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter, 

som tillsammans med ett ökat utbud av service och tjänster i närmiljön, för såväl barn, elever som unga 

och vuxna, förväntas stärka både Ängelholms kommuns varumärke och Ängelholms kommun som 

attraktiv arbetsgivare. 

 Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare 

I dagsläget är 90% av kommunens barn inskrivna i förskola. För att stärka upp barnpengen i skolor med 

mer utmaningar införs en socioekonomisk resursfördelningsmodell. En liknande modell finns sedan 

tidigare för grundskolan.  

Det positiva arbetet med Aktivitet Förebygger har varit på sparlåga på grund av pandemin vilket 

försvårat delar av integrationen men det arbetas för att verksamheten skall återgå till det normala så fort 

som möjligt. 

Inom gymnasiet samplaneras genomförande av undervisningsmoment mellan Introduktionsprogrammen 

och nationella program. Dessutom arrangeras praktikbesök på nationella program för elever på 

Introduktionsprogrammen. Gymnasiet bedriver ett projekt med Skolverket i Samverkan Bästa Skola för 

att öka genomströmningen för elever på Introduktionsprogrammen. 
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 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning 

Förskolelärare har erbjudits möjlighet att kompetensutveckla sig inom språk och matematikundervisning 

och ett flertal medarbetare studerar på universitet och högskola för att öka den specialpedagogiska 

kompetensen. Andra utbildningsinsatser handlar om Anknytning och trauma samt utbildning inom 

ramen för tillgängliga lärmiljöer och inom psykiatrisatsningen. Utbildningsverksamheterna samarbetar 

även med HR för att utveckla en samlad portal kring skolornas mottagande av lärarkandidater vilket 

bidrar till möjligheter som framtida anställda i kommunen. 

Nämnden för omsorg och stöd 

 Ge en god service och erbjuda digitala tjänster 

Under året har breddinförandet av digitala signeringslistor fortsatt och förväntas vara helt klart under 

hösten. Upphandling av system för att breddinföra digital inkontinensutredning har inletts och 

breddinförandet påbörjas under hösten. Även projektet med läkemedelsrobot för att möjliggöra för 

brukarna att bibehålla sin självständighet föll väl ut och under året har verksamheten utökat antalet 

läkemedelsrobotar. 

Under sommaren har verksamheten arbetat fram rutiner för hur videobedömning kan användas av 

sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som komplement till bedömning via telefon eller fysiska 

besök 

 Det är tryggt att bo i Ängelholm 

För att förebygga och förhindra uppkomst av vårdskador kommer teamarbetet stärkas genom 

grupputveckling för samtliga professioner. Därtill genomförs fortbildning inom områdena 

fallprevention, trycksår och nutrition. Utifrån genomförd brukarundersökning framkom att det finns ett 

fåtal individer som inte upplever sig trygga i sina boenden. Individuella och anpassade insatser 

genomförs. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet 

Installationsprocessen för digitala lås och trygghetslarm har optimerats för att skapa effektiva och 

kvalitetssäkra flöden. Samverkan mellan verksamhetsområden bidrar till resurseffektiva och 

kvalitetsmässiga lösningar, däribland förbättrade scheman och resursturer. Pågående pandemi har dock 

till stor del försvårat samverkan mellan verksamhetsområden och enheter. Digitala verktyg för att främja 

resurseffektiva lösningar finns och kommer att tillämpas i utökad grad i takt med att restriktionerna för 

pandemin lättar. 

 Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare 

Nämnden för omsorg och stöd fick i uppdrag att ta fram ett koncept för språkutbildning till 

omsorgspersonal inom äldreomsorgen, samt att starta upp det inom ramen för det statliga stödet "stärkt 

äldreomsorg". Under hösten kommer medarbetare inom Hälsa att påbörja utbildning till språkombud. 
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Språkombudens roll är att ge stöd i den vardagliga språkanvändningen på arbetsplatsen, såväl muntlig 

som skriftlig, vilket skapar förutsättningar för god kommunikation och språkutveckling på arbetsplatsen. 

Ett koncept för generationsöverskridande möten och äldreomsorg som attraktiv arbetsgivare startade på 

nytt under 2021 på tre särskilda boenden i kommunen, Errarps ängar, Karlslund och Solhaga. 

 Skapa bättre förutsättningar att erbjuda rätt boende i rätt tid 

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har arbetat med aktiviteten "Rätt 

boendeform" vilket förenklat innebär att anpassa boendeform efter behov, framförallt för att säkra 

kvalitén men också effektivitet. Sista delen i konvertering av korttidsplatser genomfördes under våren 

genom att sex platser för kontinuerlig avlastning startade upp på Viktoriagården i Vejbystrand. 

 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning 

Huvuduppdrag Hälsa har påbörjat arbete med att kartlägga behovet av framtida kompetensutveckling 

och kompetensförsörjning. Kartläggningen skapar förutsättningar att på ett mer strukturerat sätt erbjuda 

befintliga medarbetare kompetensutveckling och att rekrytera framtida medarbetare med rätt kompetens. 

Genom Äldreomsorgslyftet ges medarbetare möjlighet att studera till undersköterska på betald arbetstid. 

Det är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. 

 Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid 

Arbetet för en heltidsorganisation fortsätter inom huvuduppdrag Hälsa. Vid samtliga nyanställningar 

erbjuds heltid och alla befintliga medarbetare har fått möjlighet att utöka sin sysselsättningsgrad. 

Verksamheterna arbetar parallellt med att minska andelen timvikarier  och andelen delade turer. För att 

öka andelen med heltidstjänst ytterligare pågår utvecklingsarbete för att göra det än mer attraktivt att 

arbeta heltid. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 Ge en god service och erbjuda digitala tjänster 

Ängelholms kommun projektleder ett arbete med Smart stad som är gemensamt för Familjen 

Helsingborg. Inom projektet ingår inventering av digitaliseringsinitiativ i de olika kommunerna, 

omvärldsbevakning, dialog med invånarna och samarbete med näringsliv och akademi. Resultatet av 

projektet blir en digital katalog som ska finnas tillgänglig för alla att söka inspiration och samarbetsytor 

från. 

Tillsammans med kundtjänst undersöks vilka frågor och på vilket sätt medborgarna vill ha kontakt med 

kommunen. Resultatet tillsammans med förslag på åtgärder kommer att redovisas under 2021. 

Hanteringen av felanmälningar till kommunen har snabbats upp genom ett förbättringsarbete med 

interna processer som innebär att medborgaren får snabbare återkoppling. 
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Till årsskiftet 2021/2022 införs digitala detaljplaner som underlättar för medborgarna eftersom de blir 

mer tillgängliga och mer lika mellan kommuner. 

 Det är tryggt att bo i Ängelholm 

Huvuduppdrag samhälle medverkar i byadialoger och i andra forum där förslag på åtgärder diskuteras i 

syfte att skapa ett tryggt Ängelholm. Andra delar där trygghetsaspekten väger tungt i det dagliga arbetet 

är i samband med nya detaljplaner, klimatanpassningsåtgärder, vattenkvalitet, röja växtlighet för att skapa 

bättre sikt, belysning på exempelvis lekplatser, korta tider för åtgärder av vattenläckor och 

halkbekämpning av gångbanor. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet 

Lokalvården fortsätter arbetet med CleanPilot som bidragit till en övergång från städning enligt 

arbetsinstruktioner, till städning efter behov. Ytterligare en robot är i drift och skurar nu golven i 

Kungsgårdsskolan och Kungsgårdshallen. Städrobotprojektet har fallit väl ut med mycket goda resultat. 

Genom digitala tjänster till entreprenörer, till exempel beställning av asfaltsarbeten kan beställningarna 

läggas löpande och uppföljningsarbetet blir enklare när informationen ligger samlat i ett system. 

Menyplanering görs nu med ett kostdatasystem som gör det enklare med närings- och 

kostnadsberäkningar. 

För att kunna arbeta effektivt med klimatanpassningar har olika digitala modeller med terrängdata, 

djupdata, riskbedömningar med mera skapats. Det finns även en digital kartering som innehåller en 

bedömning av träd, hittills är cirka 2000 träd inventerade. Sedan juni  är Ängelholms kommun genom 

kart- och mätenheten registrerad drönaroperatör. Vissa av enhetens uppdrag kan därmed utföras mer 

effektivt än tidigare. 

 Nämnden fattar tydliga och rättssäkra beslut 

Verksamheten bidrar till detta genom att ge nämnden så transparanta och korrekta underlag som möjligt. 

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

Flera verksamheter inom huvuduppdraget ingår i kommunens företagsklimatgrupp. Samtliga 

medarbetare med kundkontakter har påbörjat en utbildningsinsats med fokus på service och 

myndighetsutövning i syfte att fortsätta utveckla ett gott företagsklimat. Kundtjänst coachar handläggare 

avseende samtalsmetodik och en ny plattform har skapats i samarbete med Ängelholms näringsliv. 

Bygglovsenheten har nya rutiner och samarbeten med kundtjänst i syfte att ge bättre service till invånare 

och företag. Med anledning av de besöksrestriktioner som funnits i stadshuset pga pandemin har 

kommunens företagslots, där bland andra bygglovsenheten ingår, istället nyttjats flitigt digitalt. 
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 Kommunens befolkning ska öka 

Verksamheten bidrar med att ta fram detaljplaner i den omfattning som planeringen och behoven 

kräver. Samhälle har en del i en större helhet vad gäller tillskapandet av byggbar mark för bostäder och 

verksamheter. Vi arbetar med att utveckla arbetssätt och processer inom bygglovsverksamheten för att 

effektivt möta ett högt tryck på byggkonjunkturen. 

Arbetet med Stora VA-satsningen har fortsatt under året. Under ett antal år har stora satsningar gjorts i 

både nya ledningar, avloppsreningsverk och vattenverk samt befintligt ledningsnät för att stärka upp och 

säkerställa att ett växande Ängelholm även i framtiden kan erbjuda en god tillgång till vatten och avlopp 

till våra kommuninvånare. 

 Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare 

Verksamheterna arbetar mot målet genom att ta mot praktikanter från olika utbildningar och driva 

gemensamma projekt med andra delar av kommunens verksamhet för att hjälpa medborgare som står 

långt ifrån arbetsmarknaden till ett arbete. 

Kommunens badstränder har tillgänglighetsanpassats med strandmattor och badrullstolar för att göra 

stranden tillgänglig för alla. Hindergatans lekplats har renoverats med fokus på en ökad tillgänglighet. 

Här kan barn oavsett funktionsbegränsningar leka tillsammans. Ängelholms barn och unga har inom 

projektet Lek för Demokrati bjudits in till en konstnärlig process om demokrati, arkitektur, stad, design 

och lek. Platsen för projektet har varit Ängelholms nya stadshus med fokus på barn och ungas rätt att 

vara med och forma den offentliga miljön. 

 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning 

Under 2021 har verksamheterna lyckats väl i sina rekryteringar med en god tillströmning av kandidater 

till vakanta tjänster inom de flesta verksamheter. Vidareutbildning och samarbeten med akademin har 

uppmuntrats. Som exempel kan nämnas samarbete med Högskolan i Halmstad avseende den smarta 

staden, ett examensarbete med studenter från Lunds tekniska högskola om erosion och Lek för 

Demokrati som är ett samarbete mellan Form/Design Center, Lunds universitet, Konstfrämjandet 

Skåne, Tankesmedjan Movium vid SLU och Ängelholms kommun. 

Validering av medarbetare pågår löpande inom delar av verksamheten, till exempel kockar. Arbetssättet 

för validering är under utveckling och kommer att ske i samarbete med Båstad kommun för att undvika 

bedömningar av kollegor. 

 Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid 

Huvuduppdrag samhälles verksamheter erbjuder samtliga medarbetare heltid men av olika skäl vill inte 

alla medarbetare det. Kravet på erbjudande om heltidstjänster innebär såväl utmaningar som möjligheter 

till nya lösningar och samarbeten mellan verksamheter. 
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Nämnden för kultur, idrott och fritid 

 Ge en god service och erbjuda digitala tjänster 

Digitalisering av olika tjänster sker med tydligt medborgarfokus som webanmälan till 

sommarlovsaktiviteter, kommunal simskola och kulturskolans alla kurser och ämnen. Biblioteket har 

under pandemin utvecklat service så som hemkörning av boklån. Olika stöd till föreningar, evenemang 

och nomineringar till kultur- och idrottspriser sker via e-tjänst. Skolornas bokningar av Kulturgarantins 

utbud sker via intern e-tjänst. 

 Det är tryggt att bo i Ängelholm 

Kommunal simskola och havslivräddare på stränderna borgar för en tryggare vistelse vid bassäng, hav 

och sjö, men också mötesplatser som skateparken har en ökad vuxennärvaro. Fritidsgårdarnas 

medarbetare har jobbat uppsökande med syfte att skapa kontakt med ungdomarna för att därmed öka 

tryggheten. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet 

Kultur och stad har tagit fram ett 30-tal e-tjänster, exempelvis nominering av idrotts- och kulturpris, 

anmälan till simskola, sommarlovsaktiviteter och bidragsansökningar vilket har skapat tydlighet och 

tidsvinster för föreningar och medborgare. Inom den kommunala verksamheten har Kulturskolan 

implementerat administrationsprogrammet SpeedAdmin, och grundskolan ges möjlighet att boka 

kulturupplevelser via intern e-tjänst. Biblioteket fortsätter att utveckla digitala tjänster såsom e-böcker 

och filmstreaming. 

 Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade mötesplatser 

Med öppning av Bibliotekets nya lokaler ges invånarna en central mötesplats. Från och med årsskiftet 

släpps vuxna och 65+ in i Kulturskolans verksamhet. Konst i Kronoskogen och på Sven Jon udde, 

Njutbart vid Rönne å och Good Night Sun på Vejbybadet, är exempel på miljöer som inte självklart 

förknippas med konst och musik. Anläggande av utegym vid motionsslingorna, utveckling av 

skateparken och bidrag till Vejby IF är exempel på åtgärder för att nå fler målgrupper. Under 

sommarlovet bedrevs en ambulerande fritidsverksamhet ute i kransorterna vid skolor och multiarenor. 

Genom utbyggt café, utökade möteslokaler och utställningar är Järnvägens museum en mångfacetterad 

mötesplats. 

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

Trots pandemin har nya initiativ inom evenemang kunnat genomföras med stöd från kommunen som In 

between music festival och familjeföreställningar i Hembygdsparken. Skapa förutsättningar på 

enhetsnivå inom Kultur och Stad för medarbetarnas vilja att fortbildas och vara rustade för ett utbud i 

förändring utifrån medborgarnas önskemål. 
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 Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare 

Verksamheten skapar goda förutsättningar för det civila samhället och attrahera olika målgrupper. 

Fritidsgårdarna jobbar med värdegrundsarbete för att skapa inkludering och respekt. Kommunen 

erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för en större integrering av individer som vi inte når inom 

vårt övriga utbud. Kulturskolan praktiserar uppsökande verksamhet för att nå fler målgrupper genom att 

starta nya ämnen och  

 Kommunens befolkning ska öka 

Ängelholm lockar nya medborgare genom ett ökat antal kvalitativa kultur- och idrottsevenemang där 

samverkan sker med civila samhället, som Njutbart - ABF, Sommarlovsaktiviteter: ABF, Hemslöjdsgillet, 

Konst in Motion – Vandrarföreningen och Skåneleden. Ett rikt utbud av aktiviteter för unga är en 

positiv faktor för att välja att bosätta sig i Ängelholm. 

 Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället 

En digital medborgardialog i enkätform gällande förväntningar och utbud har utförts av Kulturskolan. 

Nämndens budget för landsbygdsutveckling går till satsning genom byadialog med boende i södra 

Ängelholm. Genom besök hos föreningar pågår en kartläggning av kommunens samverkan med det 

civila samhället. I kommunen pågår en process för att förbättra dialogen med kommunens unga genom 

såväl fritidsgårdarna som ungdomsfullmäktige. Efter pandemin startar Järnvägens Museum upp 

samverkan med Vänföreningen genom utbildningsinsatser. 

 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning 

Genom samverkan med Lunds Universitet, har kunskap om Ängelholm och våra satsningar på konst 

och kultur kunnat inspirera studenter att skriva examensarbete eller motsvarande. Under hösten och 

våren kommer Biblioteket att stärka sin personalgrupp med medarbetare och en serie utbildningstillfällen 

för att höja den digitala kunskapen inom ett projekt från Region Skåne, Folkpaketet. Kulturskolan 

möjliggör för medarbetarna att fortbilda- och vidareutbilda sig och studenter från högskolorna erbjuds 

VFU - verksamhetsförlagd utbildning. 

Överförmyndarnämnden 

 Ge en god service och erbjuda digitala tjänster 

Enligt en undersökning från 2020 samt kontakter med ställföreträdare och huvudmän upplever flertalet 

att man får en god service från verksamhetens handläggare. Digitala tjänster är fortsatt underutvecklade, 

vilket framförallt beror på låg tillgång till digitala tjänster generellt inom överförmyndarområdet. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet 

Inga nya digitala lösningar har tillskapats hittills under 2021. Förberedelse för upphandling av nytt 

ärendehanteringssystem pågår. Som en del i detta pågår omvärldsbevakning kring tjänster som finns eller 

är på väg att utvecklas nationellt. Detta förväntas inte ge resultat under innevarande år. 
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 Arbeta för en god tillgång till gode män och ställföreträdare 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att rekrytera ställföreträdare, det vill säga gode män och 

förvaltare. Arbetet sker genom olika former av direktkontakter med intresserade, ibland annonsering, 

samt annan typ av information. Det är fortsatt en stor utmaning att hitta och rekrytera ställföreträdare. 

Särskilt i de omfattande ärenden som ställer stora krav på ställföreträdarens kompetens, samtidigt som 

arvoderingen är låg. Detta är en utmaning som vi delar med många kommuner i landet. Just nu tvingas vi 

köpa konsulttjänst i några ärenden där det inte är möjligt att hitta vanlig ställföreträdare inom rimlig tid. 

Detta påverkar budgeten. 

AB Ängelholmshem 

AB Ängelholmshems verksamhet består av att tillhandahålla hyresbostäder för invånarna i Ängelholms 

kommun. Ängelholm växer befolkningsmässigt och efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt stor. Med 

över 3 000 lägenheter är Ängelholmshem den största ägaren av bostadsfastigheter med hyresrätter i 

Ängelholms kommun.  

Måluppföljning 
AB Ängelholmshems tio mål är grupperade under kommunfullmäktiges fyra perspektiv och ledningens 

bedömning är att dessa kommer att vara uppfyllda till årsskiftet. 

 Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Ängelholm 

Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60 bostäder per år i snitt och mellan 2019-2022 

planeras 310 bostäder att uppföras, vilket motsvarar 77 bostäder per år i snitt de kommande åren. 

Exempelvis pågår uppförandet av kvarteret Nya Saftstationen med 270 lägenheter, vilket är 

Ängelholmshems största projekt någonsin. 

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

Under första halvåret bestod 79 % av Ängelholmshems bostäder av tvårums- och trerumslägenheter, 

vilket är den storlek på lägenheter som efterfrågats mest av marknaden. 

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

Den senaste kundundersökningen genomfördes 2019 och visar att en tydlig majoritet av hyresgästerna är 

mycket nöjda och bostadsområdena upplevs som trygga. Under året har trygghetsronder genomförts, 

vilka syftar till att identifiera förbättringar i den fysiska utemiljön som ytterligare kan förbättra den 

upplevda tryggheten i kvarteren. Bolaget har även fortsatt sin satsning på att upprusta miljörum och 

källarutrymmen. 

 Koncernsamordning och satsningar på fastighetsunderhåll och digital teknik 

Bolaget har under året ingått ett utökat samarbetsavtal med kommunens upphandlingsenhet för att stötta 

bolaget i kommande upphandlingar och för att öka koncernsamordningen på inköpssidan. Tillsammans 



        39 (45) 

 

 

med kommunens IT avdelning pågår även en förstudie i syfte att möjliggöra en framtida samkörning av 

IT-driften. 

Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan 

Energiförbrukningen har minskat med 29 % i jämförelse med 2007 års nivå. Nya bostadshus uppförs 

som Miljöbyggnad silver eller motsvarande standard och fordonsparken tankas med 100 % 

fossilbränslefritt drivmedel. 

Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö för barn och unga  

Ängelholmshem har vid flera tillfällen arrangerat aktiviteter för barn och unga i kvarteren. Under ett par 

veckor på sommarlovet bjöd Ängelholmshem även in till sommarlovsaktiviteter med fokus på rörelse, 

lek och fysisk aktivitet. På ett av våra bostadsområden i Munka Ljungby har under hösten en ny lekplats 

installerats. 

 Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur 

Ängelholmshem under året stöttat totalt 26 organisationer och evenemang som ägt rum i kommunen, 

exempelvis Alla Kan, Ung Företagsamhet och Hembygdsparken. Ängelholmshem erbjuder även bland 

annat fri simundervisning för alla hyresgäster som inte är simkunniga. Bolaget samarbetar även i olika 

samhällsutvecklingsfrågor med Ängelholms Näringsliv AB, branschorganisationer och privata aktörer. 

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

Ängelholmshem samarbetar i olika typer av samhällsutvecklingsfrågor tillsammans med exempelvis 

Ängelholms Näringsliv AB, branschorganisationer, privata aktörer och Ängelholms kommun. Under 

2020 har Ängelholmshem fortsatt att stötta ett stort antal föreningar som bidrar till att barn och unga 

kan idrotta och få en meningsfull fritid. 

 Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap 

Under året är arbetsmiljö ett av bolagets fyra fokusområden. Ledarforum har startats upp i syfte att 

stödja och stärka ledare i sin roll och uppgift som ledare och chef. APT-möten hålls regelbundet och 

medarbetare är delaktiga i verksamhetsplanering. En enkät om arbetsmiljön har genomförts under 

september månad och analyser pågår, liksom att friskvård med gemensamma träningstillfällen startas upp 

inom kort. 

 Ängelholmshem ska bejaka mångfald 

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett 

naturligt inslag. Ängelholmslokaler anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejakas 

vid rekrytering av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet. 
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Bolagets ekonomi 
Bolagets resultat efter finansnetto uppgår till +22,5 mnkr. Fastighetskostnaderna överskrider budget till 

följd av den kalla vintern. Detta påverkar framförallt kostnaderna för uppvärmning, snöröjning m.m. 

Det planerade underhållet är lägre än budgeterat bland annat på grund av personalbrist och avsaknad av 

giltiga avtal. Dessa delar börjar nu falla på plats, vilket gör att takten i underhållet bör öka. 

Resultaträkning AB Ängelholmshem           

mnkr 
Utfall per 

2021-08-31 

Budget per 

2021-08-31 
Avvikelse Årsbudget 

Helårs-

prognos 

Rörelsens intäkter  182,4 182,8 -0,4 277,9 277,7 

Rörelsens kostnader  -133,5 -143,0 9,5 -219,6 -211,4 

 - därav avskrivningar  -41,3 -43,0 -1,7 -65,5 -65,2 

Rörelseresultat 48,9 39,8 9,1 58,3 66,3 

            

Finansiella intäkter 0,0 8,0 -8,0 8,0 0,0 

Finansiella kostnader  -26,4 -28,6 2,2 -39,8 -37,6 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  22,5 19,2 3,3 26,5 28,7 

Bokslutsdispositioner m.m  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skatt  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ÅRETS RESULTAT 22,5 19,2 3,3 26,5 28,7 

 

Nettoomsättning  

Nettoomsättningen uppgår för perioden till 181,8 mnkr. Totala intäkter uppgår till 182,4 mnkr, -0,4 

mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att den årliga hyreshöjningen blev lägre än beräknad.  

Fastighetskostnader uppgår till 60,2 mnkr, -0,3 mnkr jämfört med budget. Fastighetsskötsel uppgår till 

8,7 mnkr, +0,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på att det utförts mindre fastighetsskötsel 

till följd av pandemin. Då vår- och sommarrelaterat underhåll kommit i gång har överskottet dock 

minskat successivt.  

Reparationer uppgår till 12,5 mnkr, -0,1 mnkr jämfört med budget. Överskottet är en följd av pandemin 

där bolagets servicegrupp endast har hanterat akuta felanmälningar samtidigt som bolaget har haft högre 

kostnader för vattenskador än budgeterat.  

Taxebundna avgifter uppgår till 29,2 mnkr, -1,2 mnkr jämfört med budget. Underskottet är främst en 

effekt av den kalla vintern.  
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Underhållskostnader uppgår till 11 mnkr, +5,9 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att det 

under året både saknats personal samt det har inte funnits aktuella avtal att kunna avropa tjänster från. 

Personalbristen är i stort åtgärdad och underhållet förväntas ökas under resterande del av året.  

Gemensamma kostnader uppgår till 60,1 mnkr, +5,8 mnkr jämfört med budget. Med minskade 

kostnader för uppdatering av IT-miljön samt felperiodiserade avskrivningar kommer delar av överskottet 

att minska under sista delen av året.  

Investeringar AB Ängelholmshem 
   

mnkr  Totalt utfall  Total budget  Total prognos  

De största projekten avser        

Nya Saftstationen  641,9 801,0 794,0 

Odalmannen  68,2 58,4 70,1 

19002 Vågmästaren (relining) 9,0 9,0 9,0 

 

Projekten följs upp gentemot projektens totala budgetar. Nya Saftstationen uppförs i två etapper där den 

första etappen med 154 lägenheter är färdigställd och inflyttad. Andra etappen pågår enligt plan med 

beräknat inflyttning maj 2022. 

Odalmannen är ett större ombyggnadsprojekt av 58 lägenheter på Rebbelberga som omfattar stambyte, 

köks- och badrumsrenoveringar samt byte av ventilation med värmeåtervinning. Projektet är i 

avslutningsfas efter avslut av några ofullständiga garantiåtgärder.  

På Sockerbruksområdet har kvarteret Vågmästaren genomgått en omfattande stamrenovering. Projektet 

är något försenat på grund av covid-19, då restriktionerna gjort det svårt att få tillgång till lägenheterna. 

Projektet planeras dock att slutföras under året. 

Framtiden 
Under de närmsta åren kommer Ängelholmshem driva ett områdesutvecklingsprojekt på 

bostadskvarteret Papegojan. Inom projektet kommer bland annat bolagets bosociala arbete intensifieras, 

ett energipilotprojekt med solceller och laddinfrastruktur startas upp samt områdets fysiska miljö 

kommer att ses över. Därtill kommer bolaget ta fram en energistrategi med plan över hur solceller och 

laddningsmöjligheter för elfordon kan utvecklas i beståndet. 

Bolaget kommer också fortsätta planerna att uppföra nya bostäder i centrala Munka Ljungby på 

fastigheten Lundvivan 1 och vill vara en aktiv del i stadsutvecklingsprojektet kring Södra 

Sjukhusområdet. Ängelholmshem vill också aktivt söka samverkan och hitta nya samarbetsprojekt med 

ägaren och näringslivet i kommunen. 
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AB Ängelholmslokaler 

AB Ängelholmslokalers uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns 

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

anskaffa och avyttra lokaler i den takt kommunens behov och krav förändras. Ängelholmslokaler ska 

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

Måluppföljning 
AB Ängelholmslokaler har fem mål som är grupperade under kommunfullmäktiges fyra perspektiv och 

ledningens bedömning är att dessa kommer att vara uppfyllda till årsskiftet. 

 Koncernsamordning 

Bolaget har under året ingått fördjupade samarbeten med kommunens upphandlingsenhet och IT-

avdelning för att utreda möjligheten för närmare arbetssätt i framtiden. Under året har exempelvis en 

totalrenovering påbörjats av stadsbiblioteket samt att en ny förskola i Munka Ljungby färdigställts. 

 Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan 

Nya lokaler uppförs som miljöbyggnad eller med motsvarande standard. Den nya Villanskolan byggs 

med Miljöbyggnad guld. Ängelholmslokalers fordonspark drivs sedan 2019 uteslutande av 

fossilbränslefritt drivmedel. 

 Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete med Kraftsamling 2.0 

Ängelholmslokaler bidrar med att underhålla och utveckla befintliga lokaler samt uppföra nya hållbara 

och attraktiva lokaler. Historiskt har bolaget haft en mer verkställande roll i form av byggherre och 

fastighetsförvaltare till kommunens verksamhetslokaler. I samverkan med ägaren har arbete påbörjats i 

syfte att bolaget ska ta en aktivare roll i samhällsplaneringen. 

 Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap 

Under året är arbetsmiljö ett av bolagets fyra fokusområden. Ledarforum har startats upp i syfte att 

stödja och stärka ledare i sin roll och uppgift som ledare och chef. APT-möten hålls regelbundet och 

medarbetare är delaktiga i verksamhetsplanering. En enkät om arbetsmiljön har genomförts under 

september månad och analyser pågår, liksom att friskvård med gemensamma träningstillfällen startas upp 

inom kort. 

 Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald 

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett 

naturligt inslag. Ängelholmslokaler anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejakas 

vid rekrytering av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet. 
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Bolagets ekonomi 
Bolagets resultat efter finansnetto uppgår till +9,2 mnkr. Resultatet har kortsiktigt påverkats positivt av 

att många projekt är pausade till följd av att avtal inte har upphandlats och effekter av Covid-19. 

Underhållskostnaderna är därför 5,9 mnkr lägre än budget.  

Resultaträkning AB Ängelholmslokaler           

mnkr 
Utfall per 

2021-08-31 

Budget per 

2021-08-31 
Avvikelse Årsbudget 

Helårs-

prognos 

Rörelsens intäkter  123,0 126,3 -3,3 188,0 186,2 

Rörelsens kostnader  -110,0 -117,5 7,5 -180,1 -173,7 

 - därav avskrivningar  -42,9 -43,9 -1,0 -65,9 -64,9 

Rörelseresultat 13,0 8,8 4,2 7,9 12,5 

            

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader  -3,8 -4,7 0,9 -7,7 -6,8 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  9,2 4,1 5,1 0,2 5,7 

Bokslutsdispositioner m.m  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skatt  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ÅRETS RESULTAT 9,2 4,1 5,1 0,2 5,7 

Nettoomsättningen uppgår för perioden till 123 mnkr, -3,3 mnkr jämfört med budget, varav 

hyresintäkter uppgår till 117,4 mnkr, -1,4 mnkr i jämfört med budget. Avvikelsen avser främst en 

felperiodisering och kommer jämna ut sig. Övriga förvaltningsintäkter uppgår till 7,0 mnkr, -0,4 Mkr 

jämfört med budget. 

Fastighetskostnader uppgår till 41,6 mnkr, - 2,2 mnkr i jämfört med budget.  

Taxebundna avgifter uppgår till 21,8 mnkr, - 2,6 mnkr jämfört med budget. Underskottet är påverkat av 

den kalla vintern som bidrar till en högre kostnad.  

Kostnader för planerat underhåll uppgår till 5,3 mnkr, +5,9 mnkr jämfört med budget. Överskottet 

beror på pausade projekt till följd av att avtal inte har upphandlats samt effekter av Covid-19. När nu 

avtal i större utsträckning är på plats förväntar vi oss en högre aktivitet sista delen av året.  

Gemensamma kostnader uppgår till 64,2, +2,7 mnkr jämfört med budget. Det är framförallt vakanser 

samt minskade övriga personalkostnader (ex utbildning) på grund av Covid-19. Avskrivningarna ligger 

också under budget på grund av en felbudgetering.   
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Investeringar AB Ängelholmslokaler 
   

mnkr  Totalt utfall   Total budget   Total prognos  

De största projekten avser     

Villanskolan 251,0 299,0 307,0 

Stadsbiblioteket 61,3 107,0 89,4 

Söndrebaljshallen 1,0 61,3 61,3 

Projekten följs upp gentemot projektens totala budgetar. Villanskolan och Stadsbiblioteket är i sina 

slutskeden och kommer vara klara för inflyttning vid årsskiftet. Avvikelsen på Villanskolan avser utökade 

myndighetskrav samt tillkommande beställningar där bland annat en bullermur har tillkommit.  

Vad gäller idrottshallen i Hjärnarp eller Söndrebaljshallen är byggnationen påbörjad. Projektet beräknas 
vara färdigställt hösten 2022.  

Framtid 
Ängelholmslokaler fick en egen styrelse och vd från 1 januari 2021 och även nya ägardirektiv. Ett av de 

prioriterade uppdragen som styrelsen pekat ut är att få igång ett systematiskt arbete med det planerade 

underhållet för det fastighetsbestånd bolaget har i sin ägo. Varje fastighet ska beskrivas i ett särskilt 

fastighetsdatablad med all information av värde. Under första halvåret 2021 har ett fåtal 

underhållsåtgärder genomförts beroende på att ramavtal saknats för såväl tekniska konsulter, arkitekter 

som hantverkstjänster. 

Upphandling har varit ett annat fokusområde under våren där ett stort antal ramavtal nu kommit på 

plats. Det innebär att reparationer och underhållsarbeten kan ta fart under hösten. De stora åtgärderna 

som är planerade är omläggning av tak, ventilationsåtgärder och omklädningsrum på Magnarps skola. In- 

och utvändig målning och rensning av ventilationsåtgärder på Rönnegymnasium. Fönsterbyten på 

Toftaskolan. Diverse tekniska fastighetsåtgärder på Skörpabäckens förskola samt projektering för 

helrenovering av Vejbybadet. En tredjedel av budgeten som totalt uppgår till 18 591 tkr är nyttjad per 

augusti. 

Styrelsen har också fattat beslut om samordning och samnyttjande av tjänster inom kommunkoncernen 

via SLA, Service Level Agreement. En tvistefråga av stor vikt för både kommunen och bolaget kan 

därmed lösas upp genom en tydlig överenskommelse. Här talar vi om våra vaktmästares arbetstid att 

kombinera fastighetstekniskt underhåll med att vara verksamhetsvaktmästare i våra lokaler. 

Pågående större byggprojekt är Villanskolan och Biblioteket, som kommer att bli inflyttningsklara under 

hösten 2021.  
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Ängelholms Flygplats AB 

Årets Verksamhet 
2021 har likt föregående år präglats av pandemin. Under perioden januari till april var trafiken och 

resandet en tiondel av ett normalt år (2019). Framåt sommaren ökade resandet och i juli var 

passagerarantalet 50% av ett normalår. När Folkhälsomyndigheten släpper på sina restriktioner kommer 

affärsresenärerna tillbaka och branschen kan börja återhämta sig. Jämfört med de första prognoserna, 

med en avklingande pandemi under sommaren 2020, har återhämtningen förskjutits drygt fem kvartal. 

Prognosen för helåret är 115 000 resenärer jämfört med 110 836 i fjol och 386 971 passagerare 2019.  

Ekonomisk analys 
Prognosen för helåret är ett resultat efter finansiella poster på -22,4 mnkr vilket motsvarar 30% trafik 

och resande jämfört med ett normalår (2019). Intäkter från flygbolag och resenärer är cirka 45 mnkr 

lägre jämfört med före pandemin, och driftskostnaderna har genom besparingsprogram, inkluderat 

personalneddragning på 25%, minskat med 17,5 mnkr. Under året har bolaget erhållit omställningsstöd 

och stöd för korttidspermittering på 3,4 Mnkr att jämföra med 10,7 mnkr i stöd föregående år.  

Framtid  
Det finns ett stort uppdämt behov av att åter få träffa långväga nära och kära. Även arbetsrelaterade 

resor kommer i det korta perspektivet att öka, men den långsiktiga trenden när vi nu lärt oss använda 

digitala möten är svårare att dra några slutsatser om. 

Branschens framtid beror av dess förmåga att ställa om för att minska sin klimatpåverkan. Inrikesflyget i 

Sverige står för cirka 1%¹ av växthusgaserna och globalt arbetar flygbranschen intensivt med att utveckla 

förnybart flygbränsle, elflyg, vätgas och hybridlösningar. Ängelholms Flygplats bidrag i 

omställningsarbetet är att i närtid ansöka om certifiering av ACA (Airport Carbon Accreditation) som 

klimatneutral flygplats. Genom flygplatsen finns också möjligheten att klimatreducera sin flygresa genom 

köp av biobränsle. 

 

 

 

 

 

 

¹) naturskyddsforeningen.se; ekonomifakta.se 



UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR UTVECKLING AV BESÖKSNÄRINGEN 2018-2021 September 2020

Ängelholms kommun har en plan och en handlingsplan för utveckling av besöksnäringen. Kostnaden för att genomföra de åtgärder som tas upp i handlinsplanen för perioden 2018-2021 är beräknad till 10 Mkr. I dagsläget har medel ej avsatts för detta. Nedanstående  åtgärder har genomförts utifrån respektive verksamhets budget.  

Övergripande strategier

Åtgärd Aktivitet Ansvar Tidplan Kommentar Uppföljning

Sa
m

ve
rk

a 
fö

r 
at

t 
ut

ve
ck

la
 b

es
ök

s-
 n

är
ig

en

Tydliggöra organisation, uppdrag och rollfördelning. Därefter avsätta tillräckliga ekonomiska och personella resurser.
Vidareutveckla samverkan mellan kommunen och Ängelholms Näringsliv.

KS
Ängelholms
Näringsliv

2018-2021 • Uppföljning i KS årligen.
• KS och ÄN styrelse möts 1 ggr per år.
• Diskutera former för samverkan mellan kommun och Ängelholms Näringsliv.

Uppföljning sker i samband med bokslut. Ängelholms Näringsliv kommer att bjudas in till möte med
kommunstyrelsen under hösten.

Utveckla samarbetet med det privata näringslivet. Det kommer bl a ske genom att bilda en fokusgrupp med
besöksnäringen.

Ängelholms
Näringsliv

Löpande • Genomföra BID-projektet.
• Starta storhotelssgrupp med Hus 57, Hotell Valhall Park, Margaretetorp, Erikslund och Visita.

Affärplan är framtagen och genomförande pågår. Storhotellsgrupp är bildad och har kontinuerliga
möten.

Delta i pågående och framtida utvecklingsprojekt inom Familjen Helsingborg. KS
Ängelholms
Näringsliv

Löpande • Genomföra olika projekt gällande marknadsföring och kompetensutveckling etc.
• Utveckla evenemangskalender inom Familjen Helsingborg.
• Genomföra möten mellan allmänkultur, centrum- och destinationsutveckling.

Digitala satsningar och stödinsatser har genomförts via TIS och projektet Företagscoachen.
Samverkan i projektet Rampljus, men fokus på både digital produktion och på fysiskt evenemang,
har genomförts i samverkan med Familjen Helsingborg. Även den delregionala kulturplanen som rör
samverkan inom kultursektorn har reviderats och informerats i nämnd (NKIF) Förbättringsåtgärder
har genomförts i evenemangskalendern. Möte mellan centrum- & destinationsutveckling samt
representanter från Kultur och stad (Stadsmiljö, Järnvägens Museum och Allmänkultur) samt med
Intraprenad genomförs en gång i månaden.

Sa
m

hä
lls

-
pl

an
er

in
g Beakta besöksnäringens behov vid ansökningar om planbesked. * KS Löpande • Beakta i samband med planbesked. Besöksnäringens behov belyses  i ansökningar om planbesked.

Tu
ri

st
by

rå
-

ve
rk

sa
m

he
t Utveckla turistbyråverksamheten mot ett kommunikationsnav. Ängelholms

Näringsliv
2019-2021 • Turisminformation på hjul. Ängelholms Näringsliv har haft turistinformation på hjul.

U
pp

fö
lj

ni
ng

Mäta hur nöjda invånarna är på satsningar på besöksnäringen genom medborgarundersökningen. KS Löpande • Ta med frågor om besöksnäringen i kommande medborgarundersökningar. Frågor i medborgarundersökningar är medtagna och kommer att tas med fortsättningsvis.

Mäta hur nöjda besökarna är på satsningar på besöksnäringen genom regelbundna undersökningar. Ängelholms
Näringsliv

Löpande • Söka samarbete med storhotellsgruppen. Offerter tas fram 2019. Planerad start 2020. Åtgärden kvarstår, till följd av pandemin.

* Vid planläggning ska plan- och bygglagen följas, vilket innebär att hänsyn ska tas till hälsa, klimat, miljö, risker, säkerhet m m. Dessa aspekter kan i vissa fall stå i konflikt med ansökan. Vid planbesked ska alla aspekter beaktas och en sammantagen bedömning göras.

Strategi varumärke

Åtgärd Aktivitet Ansvar Tidplan Kommentar Uppföljning

Va
ru

m
är

ke

Ta fram ett nytt platsvarumärke i samband med ett nytt visionsarbete i Ängelholms kommun. KS 2019-2020  • Ta fram en ny vision och därefter ett nytt platsvarumärke. Vision 2035 är klar för beslut. Platsvarumärket kommer att tas fram efter att visionen är klar.

Ko
m

m
un

ik
at

io
n

Ta fram ett nytt kommunikationskoncept. KS 2020-2021 • Genomföra i samband med arbetet med platsvarumärket. Arbete med kommunikationskoncept är ej ännu påbörjat, det kommer genomföras efter visionen är
klar. Däremot har marknadsföring skett i samarbetet "Två halvöar" mellan Ängelholms Näringsliv,
Båstad Turism & Näringsliv och Höganäs kommun. Ett gemensamt magasin för destinationen är
framtaget, gemensam hemsida, Facebooksida och Instagramkonto.

Ta fram en ny kommunikations- och marknadsplan för Ängelholm som destination. KS
Ängelholms
Näringsliv

2020 • Genomföra i samband med arbetet med platsvarumärket. Ännu ej påbörjat, genomförs efter visionen är beslutad.



Strategi produkt ”Destination Ängelholm”

Åtgärd Aktivitet Ansvar Tidplan Kommentar Uppföljning

Ce
nt

ru
m

Ta fram en ny affärsplan för utvecklingen På Stan i Ängelholm. KS
Ängelholm
Näringsliv

2018-2019 • Genomföra BID affärsutvecklingsprocess. Affärsplan framtagen och genomförande pågår.

Utarbeta en långsiktig strategi för möjligheter i handel i drastisk förändring. KS 2018

M
at

 o
ch

dr
yc

k

Ta fram en aktivitetsplan för hållbar mat- och dryckesturism tillsammans med näringen i Ängelholm. Ängelholms
Näringsliv

2019 • Starta TIS satsning Skåne - en internationellt topprankad mat-& dryckesdestination. ÄN deltar.
•  Samarbeta i FoodEvolution samt provar utvecklingen av mindre evenemang som Madamilen, smarkvandring i Vejby etc.

Ej genomfört till följd av pandemin.

Ev
en

em
an

g Tydliggöra organisation och avsätta medel för evenemang. Ta fram riktlinjer för evenemang. KS 2019-2020 • Ta fram nya riktlinjer samt förslag gällande budget, organisation, ägarskap etc.
• Utveckla samverkan inom arrangemang och marknadsföring.

En översyn av styrdokument har genomförts och beslut tagits om att minska antalet styrdokument i
kommunen. Riktlinjen för evenemang kommer klustras ihop med andra styrdokument. Arbete är ej
påbörjat.

H
em

by
gd

s-
pa

rk
en

Stödja utveckling och förnyelse av Hembygdsparken. Teckna ett avtal med Hembygdsföreningen som tydliggör
respektive parts ansvar och åtaganden, som grund för ekonomiskt stöd.

KS Löpande • Se över avtalet.
• Se över interna former för ekonomiskt stöd.
• KSAU träffa Hembygdsparkens styrelse.

Ett förslag till avtal har tagits fram mellan Ängelholms kommun, Ängelholms Näringsliv och
Ängelholms Hembygdsföreningen. Hembygdsföreningen valde dock att inte ställa sig bakom
avtalet.

Ko
pp

lin
g 

ti
ll 

ha
ve

t

Utveckla boendeanläggningar vid havet och stranden.* KS
Ängelholms
Näringsliv

Löpande • Inventera lämplig mark för etableringar av boendeanläggningar i inventering av mark för verksamheter (se nedan).
• Beakta i samband med planbesked.

Inventering av lämplig mark av boendeanläggningar är genomförd. Besöksnäringsens frågor beaktas
i samband med planbesked.

Stärka kopplingen och tillgängligheten mellan staden och havet. Beakta perspektivet inom kommunens och
Ängelholms Näringslivs verksamhet.

KS
Ängelholms
Näringsliv

Löpande • Arbeta vidare tillsammans med samverkansgrupp.
• Genomföra projekt för att ledar besökare mot havet, t ex Land Art.
• Ta fram utredning om utveckling av Kronoskogen.

Samverkansgrupp ej igång. I år har en tillgänglighetsramp byggts för att underlätta rullstolsburna
att få åtkomst till skogen. Inom projekt Konst in Motion har både en konstnärsvandring med elever
i särskolan skett (23 mars 2021), och i samband med Vandringens dag den 11 september kommer
ett nytt land art konstverk att invigas: Portal till skogens rum av Monika Goras. Arbete med plan
för Kronoskogen pågår.

Ti
llg

än
gl

ig
he

t

Utveckla infrastrukturen för att tillgängliggöra natur- och kulturområden. Göra leder och cykelstråk attraktiva. KS Löpande • Märka ut Örjabäcksleden och Vegeåleden på kommuns digitala karta.
• Märka ut cykelleden ”Kustrundan” på kommunens digitala karta.
• Lösa problemet med Råbocka camping och ställplatser. Fler ställplatser i kommunen behövs. Alternativt gör ”egna” i Sibirien
och på grusplanen vid Klitterhus ( används redan nu som ställplatser).
• Delta i (X)sites för att göra Kattegattleden attraktiv

Vegeåleden och Örjabäcksleden finns med i kommunens digitala karta. Konstrundan finns också
med där. Under 2021 har 12 stycken nya ställplatser, belägna vid Helsingborgsvägen, skapats.
Totalt har vi nu ca 35 ställplatser för husbilar. Ställplatserna finns med i Ängelholmskartan.  X-sites
är numera en biennal och under 2021 har den etiopska konstnären Amanuelabiy Abraham Gemeda
gestaltat Sven Johns udde med sitt verk: The trees we love - just blowing. Arbete har skett inom
skyltdesign. Ängelholmspaktetet pågår.

Samverka med Skånetrafiken för att få en god kollektivtrafik till attraktiva besöksmål. KS Löpande • Ta upp i trepartsamverkan kollektivtrafik Ängelholm-Skånetrafiken-trafikföretag.
• Bjuda in ÄN till ett möte i styrgruppen för trepartsamverkan kollektivtrafik Ängelholm-Skånetrafiken-Nobina.

Frågan har tagits upp och diskuteras i trepartsamverkan.  Några av de frågor som vi hanterar som
rör god kollektivtrafik till besöksmål är tillköp närtrafik södra Ängelholm (Hållplatsläge vid
stortorget och tågstationen), nattstopp med bussar som ST senast meddelade att de ska testa i
Ängelholm, linjeförändringar inkl turtäthet och
trafikomläggningar där vi tillsammans med ST, trafikbolag och entreprenörer hittar lösningar för
busstrafiken. ÄN deltar på möten i trepartsamverkan.

N
at

ur
 o

ch
 k

ul
tu

r

Utveckla, tematisera och paketera natur- och kulturområden i samarbete med näringen. Ängelholms
Näringsliv

2019-2021 • Utveckla samverkan.
• Ta fram en digital karta.
• Påbörja arbete med utflyktsguide.
• Koppla karta om konstverk på Kattegattleden till www.engelholm.se
• Utveckla naturturism Rönne å

 Miljö har kommit fram till att det inte är aktuellt att ansluta kommunen till de utflyktsguider som
finns på marknaden, p g a kostnaden. Ängelholms kommun har tillsammans med fem andra
kommuner fått medel från LEADER för ett projekt för att utveckla en hållbar naturturism i Rönne å
och Ringsjön. Arbete med att inrätta nytt naturreservat i Nöttaskogen påbörjades 2020. Karta över
vandringsleder har tagits fram i samverkan mellan Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv.Ta fram en utflyktsguide till naturområden i Ängelholms kommun. KS 2019-2020

In
ve

st
er

in
ga

r

Inkludera mark för boendeanläggningar vid uppdatering av inventering av mark för verksamheter. KS 2019 • Inventera lämplig mark för etableringar av boendeanläggningar i inventeringaen av mark för verksamheter.
• Undersöka om ställplatser bör tas upp i riktlinjer för parkering.

Inventering av lämplig mark för etablering av boendeanläggningar är genomförd. Riktlinjer för
parkering, som inkuderar ställplatser, är beslutad.

Aktivt informera om satsningar på besöksnäringen för potentiella investerare. Ängelholms
Näringsliv

Löpande • Arbeta vidare med marknadsföring m m. Ängelholms Näringsliv avvaktar inventering av mark för boendeanläggningar.

* Vid planläggning ska plan- och bygglagen följas, vilket innebär att hänsyn ska tas till klimat, miljö, risker m m. Dessa aspekter kan stå i konflikt med ut vecklingen av boendeanläggningar vid havet och stranden. Vid förfrågningar ska alla aspekter beaktas och en sammantagen bedömning göras.



ÄNGELHOLMs KOMMUN 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige i 
Ängelholms kommun 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021 

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapporten 2021-01-01-2021-08-31 är forenligt med de mål som kommunfullmäktige 
beslutat. Revisorernas bedömning skall biläggas delårsrapporten infor fullmäktiges 
behandling av densamma. 

Vår granskning har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv fOr att i 
rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som 
ingår i delårsrapporten. Granskningens resultat presenteras i bifogad revisionsrapport som 
utarbetats av PwC. 

Vi gör följande bedömningar utifrån upprättad delårsrapport och lämnad prognos: 

• Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas for år 2021. 

• Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende det finansiella målet för god ekonomisk 
hushållning är förenligt med det av fullmäktige fastställda målet i budget 2021 . 

• Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende de verksamhetsmässiga målen for god 
ekonomisk hushållning delvis är förenliga med de mål fullmäktige fastställt i budget 
2021. 

• Utöver ovanstående bedömningar vill vi särskilt framhålla vikten av att nämnden för 
omsorg och stöd vidtar adekvata åtgärder för att uppnå en budget i balans. 



ÄNGELHOLMs KOMMUN 
Revisorerna 

Ängelholm den l O november 2021 

Bilaga: Granskning av delårsrapport 
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Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning per revisionsfråga: 

Revisionsfråga Bedömning  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt lagens krav 
och god redovisningssed? 

Ja 

Grundat på vår översiktliga granskning har det 
inte kommit fram några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att delårsrapporten 
för Ängelholms kommun inte, i allt väsentligt, 
är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. Bedömning i 
delårsrapporten är att balanskravet kommer 
att uppfyllas för år 2021. 

 

Är resultaten i 
delårsrapporten förenliga 
med de av fullmäktige 
fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, 
d.v.s. finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Ja  

De finansiella målen presenteras i 
Delårsrapporten och de är uppfyllda. 
 
Delvis 

Verksamhetsmålen presenteras i  
Delårsrapporten och de 
prognostiseras att delvis uppnås. 
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 

ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Revisionskriterier 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av 

Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk 

granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens 

upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 

väsentliga iakttagelser och bedömningar. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2021-10-27 och 

fullmäktige behandlar delårsrapporten 2021-11-15. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.  
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Granskningsresultat 
Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för 

perioden uppgår till 240,9 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid 

till fullmäktige. 

Kommunen avviker mot god sed avseende: 

● Från 1 januari år 2019 gäller lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

Med anledning av detta tog RKR fram en ny rekommendation för intäkter, 

rekommendation R2, som ersatte tidigare rekommendation, RKR 18. Kommunen 

tillämpar rekommendationen för hantering av gatukostnadsersättningar och liknande 

ersättningar som erhållits från år 2020. Tidigare års erhållna ersättningar är dock 

inte korrigerade, vilka uppgår till 24,2 mnkr. Detta har dock ingen resultatpåverkan 

då justering ska göras mot eget kapital. 

 

● Kommunen hyr sina verksamhetslokaler av AB Ängelholmslokaler som är ett av 

kommunen helägt dotterbolag. Avtalen avseende dessa redovisas inte som finansiell 

leasing. Med hänsyn till detta följer kommunen inte rådet för kommunal redovisnings 

rekommendation R5 Leasing. 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i 

delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021. 

God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-24 om budget 2021 med plan för 2022-2023. 
Kommunfullmäktige beslutar om övergripliga mål som formuleras utifrån fyra perspektiv: 
Medborgarfokus, Effektiva verksamheter, Samhällsutveckling, Medskapande 
medarbetare 

 

 

 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens 

finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021. 
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Av redovisningen framgår att det finansiella målet prognostiseras att uppfyllas. 

Av redovisningen framgår att samtliga av verksamhetsmålen prognostiseras 4 av 5 

verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas. Det som inte prognistiseras att uppfyllas 

är God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och 

nämnder där nämnden för omsorg och stöd prognostiserar en negativ budgetavvikelse. 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som 
fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som 
fullmäktige fastställt i budget 2021.  
 

 

 

2021-11-10 

 

 

 

Carl-Gustaf Folkeson    Mattias Johansson 

___________________________  ___________________________ 

Uppdragsledare     Granskningsansvarig 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Ängelholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar 
inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: CARL GUSTAF FOLKESSON

Carl-Gustaf Folkeson

2021-11-11 10:38:20 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS JOHANSSON

Mattias Johansson

Director

2021-11-10 10:55:23 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 203 Dnr. KS 2016/923, 

Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en modell 
för  att få full transparens gällande kommunens 
åtagande och kostnader rörande migrationsfrågorna

Ärendebeskrivning
I samband med budgetbeslutet för Budget 2017gav kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen (kommundirektören) i uppdrag att ta fram en modell för att få 
full transparens gällande kommunens åtagande och kostnader rörande 
migrationsfrågorna. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas årligen.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 14 oktober 2021

Yrkande
Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom Carlsson (L), Linda Persson 
(KD), Patrik Ohlsson (SD),  och Karl-Otto Rosenqvist yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag: att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avsluta uppdraget om modell för redovisning av kommunens åtagande och 
kostnader rörande migrationsfrågor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avsluta uppdraget om modell för redovisning av kommunens åtagande och 
kostnader rörande migrationsfrågor.

Protokollsanteckning
Ordförande godkänner begäran från Patrik Ohlsson (SD) om att få lämna en
protokollsanteckning: Sverigedemokraterna ser ett problem i att uppdragets 
formulering är för vag och för bred. Vi har förståelse för att det därför är svårt för 
tjänstemän att ge en bra redovisning givet hur uppdraget formulerats. Därför 
bifaller vi att anse uppdraget avslutat. Med detta sagt ser vi uppdragets grundfråga 
som fortsatt väsentlig, d.v.s. att transparans är viktig kring kommunens 
migrationsrelaterade kostnader.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Generellt medför den asylrelaterade invandringen stora kostnader för Sverige och
Sveriges kommuner, p.g.a. den strukturella art och storlek på invandringen som är
följd av förd politik på nationell nivå och p.g.a att Sverige under en längre tid haft
en större asylrelaterad invandring än vi haft kapacitet att hantera. Ängelholm
drabbas liksom alla Sveriges kommuner av detta. Vi ser kostnaderna direkt eller
indirekt t.ex vad gäller
* skillnaderna i arbetslöshet och uppbärande av försörjningsstöd vid jämförelse
mellan svenskfödda och utrikesfödda,
* det s.k "glappet" rörande etableringsersättning,
* undervisning i, och studiehandledning på, modersmål,
och
* när kommunen förbereder för en stor asylrelaterad mottagning som sedan blir
mindre och därmed inte ger förväntad ersättning från staten.

Allt detta och mycket annat summerar upp till en påtaglig kostnad för
skattebetalarna. Det är viktigt att i sammanhanget påpeka att asylrelaterad
invandring inte är en helt homogen företeelse och att väldigt många som invandrar
till Sverige den vägen anpassar sig och bidrar på ett utmärkt sätt i vårt samhälle,
även ekonomiskt. Det som är väsentligt i sammanhanget är att vi som kommun har
en god överblick över de strukturella kostnader som uppstår kring migrationen. I
vissa delar ser vi att denna överblick har förbättrats under senare år, men vi tror
också från Sverigedemokraternas sida att mer kan göras i den riktningen. Vi ser ett
stort värde i att kunna berätta för skattebetalarna vad migrationen kostar
kommunen och vi ser också ett stort intresse hos medborgarna att få veta det.

Beslutet ska expedieras till
• Ekonomi och Kvalitet



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

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

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2016/923
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-10-14

Angående uppdrag till kommunstyrelsen om modell 
för att få full transparens gällande kommunens åta-
gande och kostnader rörande migrationsfrågorna

Ärendebeskrivning
I samband med budgetbeslutet för Budget 2017gav kommunfullmäktige Kommun-
styrelsen (kommundirektören) i uppdrag att ta fram en modell för att få full trans-
parens gällande kommunens åtagande och kostnader rörande migrationsfrågorna. 
Enligt beslutet ska uppdraget redovisas årligen.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 14 oktober 2021

Utredning
Vid redovisning till kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2021 om åtagande 
och kostnader i migrationsfrågor konstaterades att det inte finns några tydliga defi-
nitioner eller källor för data hos någon myndighet. Beräkningarna utgår istället från 
kommunens bokslut, och beroende på ändringar i organisering och resursfördel-
ning så måste beräkningen göras på olika sätt mellan åren. På grund av detta går 
det inte att objektivt redovisa kostnader för migration.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att avsluta uppdraget om modell för redovisning av kommunens åtagande och 
kostnader rörande migrationsfrågor.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Ekonomi och Kvalitet



ÄNGELHOLMS KOMMUN 
Budgetberedningen 8 (8) 

att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att lämna förslag på 
hur den verksamhet som bedrivs vid stadsbiblioteket kan utvecklas. Uppdraget skall åter-
rapporteras senast 2017-05-31. 
 
att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Servicestöd) att hos AB Ängelholmslokaler be-
ställa förprojektering av en ny idrottshall i Hjärnarp. Uppdraget skall återrapporteras senast 
2017-05-31. 
 
att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (kommundirektören) att ta fram en modell för 
att få full transparens gällande kommunens åtagande och kostnader rörande migrationsfrå-
gorna. Uppdraget ska redovias till kommunstyrelsen senast den 2017-09-30 och därefter 
årligen vid samma datum. 
 
 
Välfärdsnämnden 
Budgetberedningen föreslår  
 
att uppdrag lämnas till Välfärdsnämnden (huvuduppdrag Lärande och Familj) att utreda 
förutsättningarna för tillhandahållande av barnomsorg på "obekväm arbetstid". Uppdraget 
skall återrapporteras senast 2017-08-31. 
 
att uppdrag lämnas till Välfärdsnämnden (huvuduppdrag Lärande och familj) att utreda 
möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-
08-31. 
 
 
Övriga uppdrag 
Budgetberedningen föreslår  
 
att det samlade presidiet och kommunfullmäktige ges i uppdrag att ge Beredningen för 
samhällsutveckling i uppdrag att utarbeta en strategi för hur kommunens framtida tillgång 
till personal inom bristyrken och förväntade bristyrken, kan säkras. Detta gäller t.ex. lärare, 
socialsekreterare, sjuksköterskor och enhetschefer. Uppdraget ska redovisas till kommun-
fullmäktige senast 2017-09-30. 
 
att det samlade presidiet och kommunfullmäktige ges i uppdrag att ge Beredningen för 
lärande i uppdrag att utarbeta en strategi om hur man förbättrar kommunens guidning för 
högstadie- och gymnasieelever i samband med utbildning och utbildningsinriktning. Upp-
draget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 2017-09-30. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lilian Eriksson  Stefan Marthinsson 
 
  
 

Justeras: 
 
 
 
Lars Nyander (s)  Stig Andersson (ep)                       

cat1234
Markering



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-10-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 178 Dnr. 2016/923

Avslutande av uppdrag till kommunstyrelsen om 
modell för att få full transparens gällande 
kommunens åtagande och kostnader rörande 
migrationsfrågorna

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav den 21 november 2016 § 267 i budget för 2017, i uppdrag 
till kommunstyrelsen(kommundirektören) att ta fram en modell för
att få full transparens gällande kommunens åtagande och kostnader rörande 
migrationsfrågorna. Uppdraget skulle redovisas till kommunstyrelsen senast 2017-
09-30 och därefter årligen vid samma datum.

Kommunstyrelsen behandlade uppdraget om modell för full transparens gällande 
kommunens åtagande och kostnader rörande migrationsfrågorna den 27 september 
2017 § 303. Kommunstyrelsen beslutade då att anse att uppdraget som gavs i 
budget för 2017 var besvarat. 

Föredragande tjänsteperson
Budgetchef Fredrik Karlsson föredrar den årliga redovisningen för arbetsutskottet.

Yrkande
Robin Holmberg (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avsluta uppdraget om modell för 
redovisning av kommunens åtagande och kostnader rörande migrationsfrågor.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige
att avsluta uppdraget om modell för redovisning av kommunens åtagande och 
kostnader rörande migrationsfrågor.

Protokollsanteckning
Ordförande godkänner begäran från Patrik Ohlsson (SD) om att få lämna en
protokollsanteckning:



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-10-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Sverigedemokraterna ser ett problem i att uppdragets formulering är för vag och 
för bred. Vi har förståelse för att det därför är svårt för tjänstemän att ge en bra 
redovisning givet hur uppdraget formulerats. Därför bifaller vi att anse uppdraget 
avslutat. Med detta sagt ser vi uppdragets grundfråga som fortsatt väsentlig, d.v.s. 
att transparans är viktig kring kommunens migrationsrelaterade kostnader.

 
Generellt medför den asylrelaterade invandringen stora kostnader för Sverige och 
Sveriges kommuner, p.g.a. den strukturella art och storlek på invandringen som är 
följd av förd politik på nationell nivå och p.g.a att Sverige under en längre tid haft 
en större asylrelaterad invandring än vi haft kapacitet att hantera. Ängelholm 
drabbas liksom alla Sveriges kommuner av detta. Vi ser kostnaderna direkt eller 
indirekt t.ex vad gäller

* skillnaderna i arbetslöshet och uppbärande av försörjningsstöd vid jämförelse 
mellan svenskfödda och utrikesfödda,
* det s.k "glappet" rörande etableringsersättning,
* undervisning i, och studiehandledning på, modersmål,
och
* när kommunen förbereder för en stor asylrelaterad mottagning som sedan blir 
mindre och därmed inte ger förväntad ersättning från staten.
 

Allt detta och mycket annat summerar upp till en påtaglig kostnad för 
skattebetalarna. Det är viktigt att i sammanhanget påpeka att asylrelaterad 
invandring inte är en helt homogen företeelse och att väldigt många som invandrar 
till Sverige den vägen anpassar sig och bidrar på ett utmärkt sätt i vårt samhälle, 
även ekonomiskt. Det som är väsentligt i sammanhanget är att vi som kommun har 
en god överblick över de strukturella kostnader som uppstår kring migrationen. I 
vissa delar ser vi att denna överblick har förbättrats under senare år, men vi tror 
också från Sverigedemokraternas sida att mer kan göras i den riktningen. Vi ser ett 
stort värde i att kunna berätta för skattebetalarna vad migrationen kostar 
kommunen och vi ser också ett stort intresse hos medborgarna att få veta det.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 204 Dnr. KS 2021/344,

Etiska riktlinjer för förtroendevalda i Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
I maj 2020 tog kommunstyrelsens arbetsutskott ett beslut om att ansöka om delta-
gande i Sveriges kommuner och regioners nätverk för att förebygga hot, hat och 
våld mot förtroendevalda. I nätverket har kommunstyrelsens presidium 
tillsammans med säkerhetschef, kommunsekreterare och beredningskoordinator 
deltagit. 

Utifrån detta nätverk har det diskuterats kring ett behov av att införa etiska riktlin-
jer för förtroendevalda i Ängelholms kommun. Kommunstyrelsens presidium gav 
ett uppdrag om att ta fram förslag till etiska riktlinjer.  

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-23
• Etiska riktlinjer

Yrkande
Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom Carlsson (L), Patrik 
Ohlsson (SD), Linda Persson (KD), BrittMarie Hansson (S) och Karl-Otto 
Rosenqvist (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag: att kommunstyrelsen 
föreslås kommunfullmäktige besluta att anta etiska riktlinjer för förtroendevalda i 
Ängelholms kommun, samt att fullmäktige uppmanar nämnder och bolagsstyrelser 
att tillämpa och aktivt arbeta med de etiska reglerna.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta etiska riktlinjer för förtroendevalda i Ängelholms kommun,

att fullmäktige uppmanar nämnder och bolagsstyrelser att tillämpa och aktivt arbeta 
med de etiska reglerna.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Alla nämnder och bolagsstyrelser
• Gruppledare för politiska partier representerade i fullmäktige
• Kommunsekreterare 
• Beredningskoordinator 
• Säkerhetschef
• Säkerhetsenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-10-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 182 Dnr. KS 2021/344, 

Etiska riktlinjer för förtroendevalda i Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
I maj 2020 tog kommunstyrelsens arbetsutskott ett beslut om att ansöka om delta-
gande i Sveriges kommuner och regioners nätverk för att förebygga hot, hat och 
våld mot förtroendevalda. I nätverket har kommunstyrelsens presidium 
tillsammans med säkerhetschef, kommunsekreterare och beredningskoordinator 
deltagit. 

Utifrån detta nätverk har det diskuterats kring ett behov av att införa etiska riktlin-
jer för förtroendevalda i Ängelholms kommun. Kommunstyrelsens presidium gav 
ett uppdrag om att ta fram förslag till etiska riktlinjer.  

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-23
• Etiska riktlinjer

Föredragande tjänsteperson
Beredningskoordinator Malin Klintfjäll och säkerhetschef Jan Klauser föredrar 
ärendet för arbetsutskott.

Yrkanden
Liss Böcker (C )och Lars Nyander (S) yrkar bifall till föreliggande förslag, att 
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta etiska riktlinjer för förtroendevalda i Ängelholms 
kommun och att fullmäktige uppmanar nämnder och bolagsstyrelser att tillämpa 
och aktivt arbeta med de etiska reglerna.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 
att anta etiska riktlinjer för förtroendevalda i Ängelholms kommun,
att fullmäktige uppmanar nämnder och bolagsstyrelser att tillämpa och aktivt arbeta 
med de etiska reglerna.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-10-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Alla nämnder och bolagsstyrelser
• Gruppledare för politiska partier representerade i fullmäktige
• Kommunsekreterare 
• Beredningskoordinator 
• Säkerhetschef
• Säkerhetsenheten



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Beredningskoordinator
Malin Klintfjäll
468180
Malin.Klintfjall@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/344
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-09-23

Etiska riktlinjer för förtroendevalda

Ärendebeskrivning
I maj 2020 tog kommunstyrelsens arbetsutskott ett beslut om att ansöka om delta-
gande i Sveriges kommuner och regioners nätverk för att förebygga hot, hat och 
våld mot förtroendevalda. I nätverket har kommunstyrelsens presidium tillsam-
mans med säkerhetschef, kommunsekreterare och beredningskoordinator deltagit. 

Utifrån detta nätverk har det diskuterats kring ett behov av att införa etiska riktlin-
jer för förtroendevalda i Ängelholms kommun. Kommunstyrelsens presidium gav 
ett uppdrag om att ta fram förslag till etiska riktlinjer.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-23
• Etiska riktlinjer

Utredning
Tjänsteorganisationen har tagit fram ett förslag till etiska regler för förtroendevalda 
i Ängelholms. De etiska reglerna anger vilket förhållningsätt förtroendevalda för-
väntas ha i sin roll och i det politiska arbetet. Reglerna omfattar samtliga förtroen-
devalda i Ängelholms kommun med kommunalt förtroendeuppdrag. 

Det har gjorts en behovsanalys tillsammans med nätverket i SKR och med Ängel-
holms kommuns säkerhetsenhet. Det ansågs finnas ett behov av att införa etiska 
riktlinjer i Ängelholms kommun som ett stöd under politiska möten, särskilt för 
ordförande men även för samtliga politiker. Ett förslag har tagits fram som har dis-
kuterats tillsammans med nämndsekreterarna och kanslichef. Det har diskuterats 
kring användbarhet och syfte. 

Etiska riktlinjer innefattar alla förtroendevalda inom Ängelholms kommun. Riktlin-
jerna ska ange normer för förhållningssätt som ska genomsyra samarbetet mellan 
förtroendevalda, anställda och kommuninvånare och därmed öka förtroendet. De 
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etiska riktlinjerna innebär spelregler kopplade till demokrati och sammanträden. Då 
de etiska reglerna omfattar samtliga förtroendevalda i Ängelholms kommun är det 
viktigt att det arbetas i enlighet med dessa i alla instanser. Därför föreslår tjänsteor-
ganisationen att kommunfullmäktige även beslutar att uppmana nämnder och bo-
lagsstyrelser att tillämpa och aktivt arbeta med de etiska reglerna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige 

att anta etiska riktlinjer för förtroendevalda i Ängelholms kommun. 

att fullmäktige uppmanar nämnder och bolagsstyrelser att tillämpa och aktivt arbe-
ta med de etiska reglerna.

Kristina Magnusson Jan Klauser 
Kommundirektör Säkerhetschef

Beslutet expedieras till:
• Alla nämnder och bolagsstyrelser
• Gruppledare för politiska partier representerade i fullmäktige
• Kommunsekreterare 
• Beredningskoordinator 
• Säkerhetschef
• Säkerhetsenheten 



1 (2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Etiska riktlinjer för förtroendevalda i Ängelholms 
kommun

”I Ängelholms kommun arbetar vi utifrån värdegrunden öppenhet – omtanke – 
handlingskraft.” Ur Ängelholms kommuns värdegrund

Etiska riktlinjer innefattar alla förtroendevalda inom Ängelholms kommun. 
Riktlinjerna ska ange normer för förhållningssätt som ska genomsyra samarbetet 
mellan förtroendevalda, anställda och kommuninvånare och därmed öka 
förtroendet. 

Riktlinjer 
Förtroendevalda i Ängelholms kommun ska respektera demokratin och dess 
spelregler genom att: 

Demokrati

o följa lagar, förordningar, fattade beslut och andra bestämmelser som 
skapats för vårt samhälle och för det politiska arbetet,

o arbeta för invånarnas och samhällets bästa och bortse från egna och 
närståendes vinning,

o förvalta samhällets tillgångar och tilldela allmänna medel på ett noggrant 
och ansvarsmedvetet sätt, 

o vara sanningsenlig, ärlig och hederlig, 
o ha en öppen och förtroendefull inställning till tjänstepersoner och invånare,
o visa respekt för personer med andra uppfattningar, både i offentliga 

sammanhang som i vardagen liksom sociala medier,

Sammanträden 

o värna om sitt oberoende och själv ta ansvar för att undvika risk att hamna i 
jävsituation. 

o sätta sig in i beslutsunderlag och frågeställningar före medverkan vid beslut,
o hålla sig till fakta och ta ansvar för en konstruktiv, respektfull och saklig 

debatt, 
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Felaktiga bedömningar och beslut kan aldrig elimineras helt. God etik, i samband med att fel 
eller misstag har begåtts, är att klart och tydligt ta ett eget ansvar för det egna handlandet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 205 Dnr. KS 2020/332, 

Uppdrag om översyn av lokala ordningsföreskrifter 
med förslag till revidering

Ärendebeskrivning
De lokala ordningsföreskrifterna i Ängelholms kommun antogs av 
kommunfullmäktige 1996. Föreskrifterna har sedan dess reviderats vid fem 
tillfällen, senast i november 2013. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-23 § 195 att ge uppdrag om 
översyn av lokala ordningsföreskrifter samt i förekommande fall lämna förslag på 
ändringar.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-17
• Bilaga 1 förslag lokala ordningsföreskrifter 
• Bilaga 2 förslag till lokala ordningsföreskrifter (där ändringarna syns)
• Bilaga 3 nuvarande lokala ordningsföreskrifter

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna enligt bilaga 1,

att ge kommundirektören i uppdrag att se över reglering för sjöfartstrafik och 
skicka in önskemål till Länsstyrelsen,

att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förhållningsregler för ridning på 
stränder,

att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra kommunikation, skyltning, 
uppmärkning i enlighet med gällande ordningsföreskrifter.
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Kommunstyrelsen
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Maija Rampe (M), Liss Böcker (C ), Charlotte Engblom Carlsson (L), Linda 
Persson (KD), Fanny Krumlinde Handreck (S) och Patrik Ohlson (SD) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna enligt bilaga 1,
att ge kommundirektören i uppdrag att se över reglering för sjöfartstrafik och 
skicka in önskemål till Länsstyrelsen,
att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förhållningsregler för ridning på 
stränder,
att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra kommunikation, skyltning, 
uppmärkning i enlighet med gällande ordningsföreskrifter.

Protokollsanteckning
Ordförande godkänner begäran från Patrik Ohlsson (SD) om att få lämna en
protokollsanteckning:

Sverigedemokraterna bifaller förslagna förändringar, men ser det som väsentligt att
kommunens ordningsföreskrifter är realistiska, d.v.s. att de paragrafer som den 
innehåller går att följa upp om de bryts. Där känner vi tvivel främst vad gäller §13,
eftersom vi ser fortsatt tiggeriverksamhet i Ängelholms kommun. Enligt våra
efterforskningar sker denna helt eller åtminstone till övervägande del utan polisens
tillstånd och därmed sker ett brott mot §13. Vi önskar regelbunden dialog och
avstämning mellan Ängelholms kommun och polisen vad gäller kommunens
ordningsföreskrifter, bl.a för att diskutera de paragrafer som polisen har svårt att
agera kring om de bryts, och hur kommunen bör förhålla sig i sådana fall.

Beslutet ska expedieras till
• Planeringschef kommunstyrelsen 
• Beredningskoordinator
• Samtliga huvuduppdrag och servicestöd
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KSAU § 183 Dnr. KS 2020/332, Annat dnr

Uppdrag om översyn av lokala ordningsföreskrifter 
med förslag till revidering

Ärendebeskrivning
De lokala ordningsföreskrifterna i Ängelholms kommun antogs av 
kommunfullmäktige 1996. Föreskrifterna har sedan dess reviderats vid fem 
tillfällen, senast i november 2013. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-23 § 195 att ge uppdrag om 
översyn av lokala ordningsföreskrifter samt i förekommande fall lämna förslag på 
ändringar.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-17
• Bilaga 1 förslag lokala ordningsföreskrifter 
• Bilaga 2 förslag till lokala ordningsföreskrifter (där ändringarna syns)
• Bilaga 3 nuvarande lokala ordningsföreskrifter

Yrkande
Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall 
till föreliggande förslag;  att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige att anta de reviderade lokala 
ordningsföreskrifterna enligt bilaga 1, att ge kommundirektören i uppdrag att se 
över reglering för sjöfartstrafik och skicka in önskemål till Länsstyrelsen, att ge 
kommundirektören i uppdrag att utreda förhållningsregler för ridning på stränder 
samt att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra kommunikation, skyltning, 
uppmärkning i enlighet med gällande ordningsföreskrifter.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens föreslå 
kommunfullmäktige

att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna enligt bilaga 1,
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att ge kommundirektören i uppdrag att se över reglering för sjöfartstrafik och 
skicka in önskemål till Länsstyrelsen,

att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förhållningsregler för ridning på 
stränder,

att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra kommunikation, skyltning, 
uppmärkning i enlighet med gällande ordningsföreskrifter.

Protokollsanteckning
Ordförande godkänner begäran från Patrik Ohlsson (SD) om att få lämna en 
protokollsanteckning:

Sverigedemokraterna bifaller förslagna förändringar, men ser det som väsentligt att 
kommunens ordningsföreskrifter är realistiska, d.v.s. att de paragrafer som den 
innehåller går att följa upp om de bryts. Där känner vi tvivel främst vad gäller §13, 
eftersom vi ser fortsatt tiggeriverksamhet i Ängelholms kommun. Enligt våra 
efterforskningar sker denna helt eller åtminstone till övervägande del utan polisens 
tillstånd och därmed sker ett brott mot §13. Vi önskar regelbunden dialog och 
avstämning mellan Ängelholms kommun och polisen vad gäller kommunens 
ordningsföreskrifter, bl.a för att diskutera de paragrafer som polisen har svårt att 
agera kring om de bryts, och hur kommunen bör förhålla sig i sådana fall.

Beslutet ska expedieras till
• Planeringschef kommunstyrelsen 
• Beredningskoordinator
• Samtliga huvuduppdrag och servicestöd
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Beredningskoordinator
Malin Klintfjäll
468180
Malin.Klintfjall@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/332
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum 2021-10-18

Uppdrag om översyn av lokala ordningsföreskrifter 
med förslag till revidering

Ärendebeskrivning
De lokala ordningsföreskrifterna i Ängelholms kommun antogs av kommunfullmäk-
tige 1996. Föreskrifterna har sedan dess reviderats vid fem tillfällen, senast i novem-
ber 2013. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-23 § 195 att ge uppdrag om 
översyn av lokala ordningsföreskrifter samt i förekommande fall lämna förslag på 
ändringar.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-18
• Bilaga 1 förslag lokala ordningsföreskrifter 
• Bilaga 2 förslag till lokala ordningsföreskrifter (där ändringarna syns)
• Bilaga 3 nuvarande lokala ordningsföreskrifter 

Utredning
Den 5 maj 2021 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet för ytterligare 
utredning och komplettering av beslutsunderlaget (KS 2021 § 87). Det handlade om 
otydligheter kring § 14 angående alkoholkonsumtion med nya detaljplanelagda om-
råden, samt kartor för § 17 uppläggning av båtar och vind- och kitesurfing. Kom-
munstyrelsen ville se en tydlighet kring § 14 så inga missförstånd råder, samt kring § 
17 tillägg av kartor så det var mer tydligt vilka beslut som fattades. 

Efter återremitteringen har tjänsteorganisationen utrett otydligheterna och komplet-
terat det i översynen av lokala ordningsföreskrifter. 

 Det har tagits fram kartor som bilagor till § 17 ”uppläggning av båtar och 
vind- och kitesurfing” där det är de gula markerade områdena som visar re-
gleringen, haft diskussion med stadsjuristen om skrivning av formuleringar-
na i paragrafer samt bilagor.  Det har specificerats i bilagan att det är de gu-
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la markeringarna som regleringen gäller. Kartorna visar tydligt vad upplägg-
ning av båtar och vind- och kitesurfing är reglerat i Ängelholms kommun. 
Efter kommunstyrelsens beslut ska interaktiva kartor tas fram webbaserat. 

 Angående § 14 ”alkoholkonsumtion” har det tydligt skrivits fram i paragra-
fen att det är bilaga 2 som tillhör paragrafen och som innebär en reglering av 
alkoholförbud i centralorten. Det har även skrivits tydligare i bilagan. Områ-
dena för alkoholkonsumtions förbud har inte utökats i föreliggande förslag 
utan är desamma som nuvarande föreskrifter. Kartan i bilaga 2 för alkohol-
konsumtions förbud har även vidare beretts och förtydligats med hjälp av 
kommunikationsenheten.  

Samtliga bilagor har förtydligats med vilka paragrafer de reglerar, där en text lagts in 
under varje rubrik för bilagorna. 

Bakgrund
Översynen av de lokala ordningsföreskrifterna har tagit flera frågor i beaktning, bå-
de medborgar- och Ängelholmsförslag, föreskrifter om camping på offentlig plats 
samt nämndsärende om ställplatser för husbilar och torgstadgan. En dialog har skett 
med samtliga huvuduppdrag samt det delägda kommunala bolaget Ängelholms Nä-
ringsliv. Det delägda kommunala bolaget Ängelholms lokaler har fått förfrågan om 
att delta men valt att avböja. 

Ordningsföreskrifterna har moderniserats där fokus har varit att förtydliga fackter-
mer och förnya språket. Paragraferna har även jämförts med andra kommuner som 
nyligen reviderat sina ordningsföreskrifter. Lagparagrafer har uppdaterats och enhe-
ten för plan har uppdaterat samtliga bilagor med nya kartor. Detta har resulterat i en 
helomfattande översyn där flertalet paragrafer reviderats, och där områden tillkom-
mit som de nuvarande lokala ordningsföreskrifterna inte tagit hänsyn till förut men 
där det finns ett behov. Efter dialogerna med huvuduppdragen och delägda bolaget 
hösten 2020 har dokumentet reviderats, och ytterligare gått ut till dem för synpunk-
ter. Avslutningsvis har polisen gått igenom föreskrifterna och inte haft några an-
märkningar på det liggande förslaget till revideringar. Efter beslutet om reviderade 
riktlinjer ska det skickas till Länsstyrelsen för säkerställande. 

Översyn
Nedan beskrivs de paragrafer som behandlats och som nu ligger som förslag för 
revidering. Stycken som reviderats i mindre skala listas nedan, större revideringar 
motiveras med egna avsnitt. För att se revideringar i detalj både angående språk och 
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sak jämfört med nuvarande ordningsföreskrifter se bilaga 2. Här framgår det även 
vilka paragrafer som lämnats oförändrade. I bilaga 2 innebär gula markeringar att re-
videring skett, rött innebär att det är strukit, och grönt en helt ny paragraf och/eller 
stycke.

Stycken som upplevdes omoderna och saknade samtida  beskrivningar har 
uppdaterats:

- § 7 störande buller: tillägg av tid. Detta är vanligt förekommande hos andra 
kommuner och något som berör medborgarna. 

- § 9 markiser, flaggor, skyltar och vegetation: tillägg av vegetation, samt tydligare 
skrivning av gällande höjdmeter. 

- § 10 affischering: beskrivning av den juridiska termen näringsidkare. Tillägg 
av föremål i första stycket. 

- § 11 affischering: helt ny paragraf som är vanligt förekommande hos andra 
kommuner. 

- § 14 konsumtion av alkohol: bearbetning av språk samt ändring av platser då 
dessa ändrat namn sen 2013. 

- § 15 ambulerande försäljning. Tillägg med beskrivning av facktermen. Här har 
det i dialog med tjänstepersonsorganisationen framkommit att det är svårt 
för näringsidkare med den kringvandrande rosförsäljningen, där polisen 
uppger att de inte kan göra något åt det. 

- § 16 camping: bearbetat med förtydligande i språk, och med bestämmelsen 
så att kommunen själva kan reglera ställplatser för b.la husbilar. Detta efter 
önskemål från huvuduppdrag Samhälle. 

Tillägg § 3 bevistelseförbud för allmänheten på förskole- och skolgårdar var-
dagar kl.06:00-18:00
Efter önskemål från huvuduppdrag Lärande och familj har följande tillägg gjorts. 
Detta efter granskning av andra kommuners lokala ordningsföreskrifter i detta hän-
seende samt lagstöd. Övrig tid är öppen för allmänheten. Förskolor- och skolgårdar 
har lagts till i § 3 och likställs med offentlig plats under verksamhetstid. Det finns ett 
behov för skolorna att kunna avvisa personer som inte ska befinna sig i dessa verk-
samheter under verksamtestid. Det har under flera år varit ett problem. 

Kommuner har rätt att göra sådana regleringar i lokala ordningsföreskrifter och så-
dana paragrafer förekommer hos andra kommuner. Skrivningen är lik andra kom-
muners. Huvudregeln är att alla har rätt att visats på offentlig plats. Frågan i detta 
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fall blir därmed om marken till en kommunal förskola och skola är att betrakta som 
offentlig plats efter att verksamheten har stängt. Några huvudexempel på vad som 
är offentliga platser finns i 1 kap 2 § första stycket ordningslagen – förskolegårdar 
och skolgårdar är dock inte uppräknade där. Kommunerna har dock rätt att före-
skriva att vissa anläggningar och områden ska jämställas med de offentliga platser 
som anges i lagen (1 kap 2 § andra stycket ordningslagen & 1 § förordning 
1993:1632). Detta görs då i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Sandklitter
Sandklitterna är något som i dialog med huvuduppdrag Samhälle har uppmärksam-
mats att de behöver skyddas av flera anledningar. Frågan om sandklitter är något 
som regleras i grannkommuner som Höganäs, då ridning och gång begränsas i de 
områdena. I dialog med huvuduppdrag Samhälle har det diskuterats vad som behö-
ver regleras och vilka behov som finns. Detta har resulterat i att regleringar för eld-
ning § 19, grävning § 6, ridning § 24 och löpning § 25 på sandklitterna lagts in under 
respektive paragraf. Frågan är viktig för bevarandet och för skydd. 

Eldning 
I översynen fanns det förslag på att regleringen för sandklitter skulle ha en egen pa-
ragraf. Det beslutades dock att det borde hamna under respektive aktivitet, som be-
skrivits i stycket ovan. Frågan om eldning berörs inte i nuvarande ordningsföreskrif-
ter, därför finns det ett behov att reglera detta för badstränderna och sandklitterna. 
Därför lades § 19 till om eldning, en vanligt förekommande paragraf för lokala ord-
ningsföreskrifter hos andra kommuner. 

Hundar
Frågan om hundar och koppeltvång har länge varit ett föremål för debatt genom 
medborgar- och Ängelholmsförslag. Flera av de senaste förslagen gav konkreta för-
slag på åtgärder, detta har i föreliggande förslag till revidering av ordningsföreskrif-
ter tagits i beaktning och reviderats i största mån enligt förslagsställarens tycke.

 Det har lagts till och förenklats vilka områden koppeltvång råder (§ 21) samt 
ID-märkning istället för halsband med ägarens namn. 

 Här har även undantag för b.la. service- och signalhundar (§ 20 första styc-
ket) då det påpekats av intresseorganisationer. Detta är vanligt förekom-
mande hos andra kommuner. 

https://lagen.nu/1993:1617#K1P2S1
https://lagen.nu/1993:1617#K1P2S2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19931632-med-bemyndigande-for_sfs-1993-1632
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19931632-med-bemyndigande-for_sfs-1993-1632
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Detta har sedan jämförts med andra kommuner och gällande lagar och förordning-
ar, det föreliggande förslaget överensstämmer mer med Ängelholmsförslagen och 
andra kommuners ordningsföreskrifter. 

Vid dialog med tjänstepersonsorganisationen uppkom dock frågan att hundar inte 
får befinna sig på begravningsplatser, inte ens kopplade. Efter undersökning har det 
visat sig att det skiljer sig mellan kommuner, i vissa ordningsföreskrifter får hundar 
befinna sig kopplade på begravningsplatser, medan andra har som Ängelholms kom-
mun att hundar inte får befinna sig där alls. I föreliggande förslag har det ändrats att 
hundar får befinna sig med koppel på begravningsplatser.

Ridning och cykling 
Det finns en hel del tankar om att reglera ridning från flera håll inom tjänsteorgani-
sationen. Det är ett komplicerat ärende då kommunen inte äger stora delar av strän-
derna och det är gamla muntliga avtal med markägare som behöver granskas och 
förtydligas. Ett sådant uppdrag tar tid, och det vore fördelaktigt att ge tjänsteper-
sonsorganisationen ett sådant uppdrag och återrapportera i april 2022. Då med möj-
lighet att revidera ordningsföreskrifterna i bara detta hänseende. 

Det har även kommit in synpunkter från medborgare att reglera cykling. Det är van-
ligt förekommande att cykling och ridning som har likarta påverkan på naturen re-
gleras under samma paragraf. § 24 om ridning har därför utökats med cykling. 

Insamling av pengar
I översynen har frågan om tiggeri enligt liggande motion från Sverigedemokraterna 
KS 2019/146 granskats. Frågan har gått ända upp till Högsta domstolen (HFD 2018 
ref.75, mål nr 2149.18). Målet handlade om Vellinge kommuns överklagan mot Läns-
styrelsens dom att häva deras föreskrift om tiggeri under punkten insamling av peng-
ar i deras lokala ordningsföreskrifter. Domen pekar på flera juridiska områden där 
vissa är särskilt väsentliga. Stycket nedan ske ses som en sammanfattning. Se domen 
för mer utförlig beskrivning av den juridiska bedömningen.

Det dömdes att Vellinge kommun föreskrift om insamling av pengar (tiggeri) inte 
stred mot ordningslagen och kunde således tillämpas. Detta då föreskriftens utform-
ning gjort den möjlig att tillämpa. Förbudet är geografiskt begränsat, och kan inte in-
om de aktuella områdena anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars gö-
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ra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Tillämpningsområdet måste be-
gränsas till de områden där störningen faktiskt utgör eller kan utgöra ett problem 
(RÅ 1974 B 1010, RÅ 1977 Bb 101, RÅ 1982 Ab 106 och RÅ 1980:255). Tiden kan 
med begränsas i samma avseende.  Med tillägget ”tiggeri” i föreskriften har Vellinge 
kommun enligt högsta domstolen med tydlighet pekat på vad som framgår och skill-
naden mot insamling av bössor eller liknande som kräver tillståndsplikt. Det finns 
inte heller något stöd i ordningslagen om att kommunerna måste visa att det före-
kommit ordningsstörningar som motiverar att förbud införs. 

I de kommuner som har föreskrift mot tiggeri ligger regleringen under punkten in-
samling av pengar. Det ska beaktas att området som reglerar sådan typ av insamling 
av pengar ska vara avgränsat och motiverat enligt gällande praxis som beskrivits 
ovan, där området även tydligt är utpekat med karta. 

I föreliggande förslag till ordningsföreskrifter har ingen ändring skett. 

Uppläggning och ankring av båtar på kommunens badplatser
Vid jämförelser med andra kommuner har det framkommit att Ängelholms kom-
mun inte reglerar uppläggning av båtar vid de kommunala stränderna. Enligt före-
liggande förslag har en sådan paragraf lagts till efter dialog med huvuduppdrag Sam-
hälle. Anledningen är bedömningen som Samhälle gjort att det utgör en säkerhets-
risk och stör stranddriftrutiner. En bedömning vi även ser i närliggande kommuner 
i deras lokala ordningsföreskrifter. På vintertid kan det även utgöra en risk att båtar 
spolas iväg och slår mot exempelvis våra trappor. Därför ska båtuppläggning ske i 
anslutning till hamnarna. Om det tillåts uppläggning av båtar (som sker på diverse 
områden idag) så anses det utgöra en konkurrens mot hamnverksamheten då ingen 
betalning sker. Alternativet är att det pekas ut båtuppläggningsplatser lokalt i begrän-
sat antal och avgiftsbelägger dessa precis som andra typer av ställplatser för fordon. 
Ifjor uppmärksammade man ett ökat båtintresse. Det är också en naturskydds- samt 
ordningsfråga då nuvarande obegränsade hantering tillåter att det ligger helt förfall-
na båtar och kommunen kan heller inte polisanmäla eller forsla bort ganska skrym-
mande objekt även om det behövs.   

Anledningen att förslaget ligger på 300 m har med flertalet utredningar och regle-
ringar så som strandskydd att göra.  
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Anledningen till att Rönneå inte nämns i föreliggande förslag har att göra med att 
detta delvis regleras i nuvarande bro- och brygg policy för Rönneå, som ska revide-
ras. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
Från Ängelholmsförslag har det framkommit att det finns ett intresse av att reglera 
tiden ytterligare för fyrverkerier och andra pyrotekniska varor under de dagar som 
undantaget råder och man får skjuta fyrverkerier utan tillstånd. Detta är något som 
andra kommuner har, tiden varierar och i det föreliggande förslaget är tiden mellan 
kl.22:00-02:0. Vilket är ett slags medianvärde i jämförelse med andra. Vissa kommu-
ner har inte reglerat tiden, andra har förbjudit det helt. 

Paragrafen har även förtydligades med avstånd på 200 m av vad som är förbjudet att 
använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor invid Ängelholms lasarett. Det 
har kritiserats vad ”invid” egentligen ska tolkas som. Det har även lagts till reglering 
under samma paragraf för ”andra inrättningar för vård och omsorg” så att paragra-
fen inte enbart gäller lasarettet. Detta är en vanligt förekommande skrivning hos and-
ra kommuner och anses positivt av huvuduppdrag Hälsa.  

Torgstadgan 
Frågan har kommit upp om torgstadgan i dialogerna med huvuduppdragen och bola-
gen. Denna har inte reviderats sen 2012. Det finns ett önskemål om att även se över 
denna. 

Frågor som inte behandlats
Tidigt i översynen kom frågan om reglering av vattenburna fordon vid stränder och 
i Rönneå upp, då särskilt vattenskotrar från huvuduppdrag Samhälle. Vid kontakt 
med Länsstyrelsen framkom det att kommunen har ingen behörighet att besluta om 
föreskrifter för sjötrafik (inklusive vattenskoter) inom ramen för de lokala ordnings-
föreskrifter. Eller inom ramen för något annat bemyndigande. Länsstyrelsen kan be-
sluta om vissa sjötrafikföreskrifter enligt sjötrafikförordningen (se 2 kap 2 och 2 a §§ 
sjötrafikförordningen). Det är Polismyndigheten och Kustbevakningen som har att 
beivra brott mot sådana föreskrifter och annan lagstiftning som gäller sjöfarten. Vad 
gäller båttrafik och specifikt frågan om vattenskotrar som aktualiserats under över-
synen är den så kallade vattenskoterförordningen (förordning [1993:1053] om an-
vändning av vattenskoter) fortfarande gällande lagstiftning i Sverige. Att polis och 
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kustbevakning inte beivrar brott mot förordningen och de föreskrifter om vatten-
skoterområden som Länsstyrelsen beslutat om enligt bemyndigandet i förordning-
en, är ett problem. Men oavsett detta ska förare av vattenskoter även efterleva all öv-
rig lagstiftning som finns för sjöfarande. Om Länsstyrelsen beslutar om förbudsom-
råde för motordrivna farkoster vid badstränder under badsäsong (ganska vanlig fö-
reskrift) gäller ett sådant förbud även vattenskotrar. Det går bra att inkomma till 
Länsstyrelsen med förslag till sjötrafikföreskrifter om t.ex. förbud mot att framföra 
motordrivna farkoster vid badstränder under badsäsong.1 Det är som huvudregel 
kommunen som ansvarar för skyltning, underhåll av skyltning och utmärkning av 
sjötrafikföreskrifter som beslutas av länsstyrelsen. (Se 2 kap 6 § sjötrafikförordning-
en.) i år tillkom en ny lag om förarbevis för vattenskoter (2021:626), detta bör med 
tas i beaktning. Därför har detta inte lagts till enligt önskemål i föreliggande förslag 
till lokala ordningsföreskrifter. Dock bör uppdrag ges om att lämna in sådana öns-
kemål till Länsstyrelsen från kommunen. 

Det är även så att en lokal ordningsföreskrift inte får reglera något som redan är re-
glerat i annan lagstiftning. Önskemål om att reglera båttrafik vid ständerna och Rön-
neå som beskrivits ovan får även av den anledningen inte regleras i lokala ordnings-
föreskrifter. Frågan om nedskräpning har diskuterats men har inte behandlats av 
samma anledning. Enligt 15 kap 26 § miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned ut-
omhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till. Nedskräpning är 
således reglerat i miljöbalken och kan inte regleras i lokala ordningsföreskrifter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna enligt bilaga 1,

att ge kommundirektören i uppdrag att se över reglering för sjöfartstrafik och skic-
ka in önskemål till Länsstyrelsen,

1 Se information på Länsstyrelsens webbplats om vilken information som behöver ges in 
https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/trafik-och-infrastruktur/sjotrafik.html

https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/trafik-och-infrastruktur/sjotrafik.html
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att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förhållningsregler för ridning på 
stränder,

att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra kommunikation, skyltning, 
uppmärkning i enlighet med gällande ordningsföreskrifter.

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Planeringschef kommunstyrelsen 
• Beredningskoordinator
• Samtliga huvuduppdrag och servicestöd 
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Lokala ordningsföreskrifter för Ängelholms kommun - 
KFS 421

Ängelholms kommunfullmäktige föreskriver följande med stöd av förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

De allmänna lokala föreskrifterna styr vad som är tillåtet att göra på offentlig plats 
inom kommunen för att upprätthålla den allmänna ordningen.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§ 1 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).

§ 2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 

Dokumentnamn
Lokala 
ordningsföreskrifter

Dokumenttyp
Styrdokument

Fastställd/upprättad
Kommunfullmäktige 
22 januari 1996 § 7

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig
Kommundirektörens 
stab

Diarienummer
KS 2020/332
(KF §114/2007, § 
200/2008, § 191, § 
54/2010, §222/2013)

Senast reviderad
2021

Giltig till
Tills vidare
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Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom 
kommunen.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel.

§ 3
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 
kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig 
plats:

a) samtliga begravningsplatser inom kommunen,
b) kommunens kommunala förskole- samt skolgårdar utgör allmän plats. 

Inom dessa får man inte vistas klockan 06:00-18:00 på vardagar,
c) övriga platser enligt bilaga 1.

§ 4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt dessa föreskrifter bör 
kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor med mera
§ 5
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddnings- 
tjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning med mera
§ 6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det 
sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga besvär.
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Grävning och borttagning av vegetation i sandklitterna vid Vejbystrand och 
Havsbaden är förbjudet. Maskiner får framföras för kommunala underhålls- och 
investeringsprojekt om nödvändiga tillstånd finns.

Störande buller 
§ 7
Polismyndighetens tillstånd krävs för arbete på offentlig plats som pågår vardagar 
under tiden 22:00-07:00 och som orsakar störande buller, till exempel 
stenkrossning, spontning, pålning och nitning.

Containrar 
§ 8 
Ägaren, eller den som är i ägarens ställe, till en container, återvinningsbehållare eller 
annan skrymmande anordning som ska ställas upp på offentlig plats är skyldig att 
tydligt märka anordningen med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress 
och telefonnummer.

Markiser, flaggor, skyltar och vegetation
§ 9 
Markiser, flaggor, banderoller, skyltar eller andra väggmonterade anordningar på 
fasad får inte sättas upp så att:

a) de skjuter ut över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 2,30 meter, 
b) eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Träd och annan växtlighet som är lägre än 2,30 meter får inte skjuta ut över gång- 
och cykelbana eller allmän grönyta. Motsvarande mått för körbana är 4,50 meter.

Med gångbana avses även 
o trappa eller dylikt, som fyller gångbanans uppgift, samt, 
o om gångbana inte finns, ett för gångtrafiken nödvändigt område om 1 

meters bredd utmed fastighetens gräns. 

Affischering 
§ 10 
Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller 
liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndighet sättas upp på sådana 
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husväggar, staket, stolpar, skyltar, kopplingsskåp, träd, eller längs med gång-, cykel- 
eller körbanor som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Med näringsidkare menas den juridiska termen för en fysisk eller juridisk person 
som driver en näringsverksamhet. Det kan till exempel handla om en person som 
driver enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag.

§ 11
De i 9-10 §§ angivna anordningar får inte sättas upp eller sitta uppe så att de 
skymmer vägmärken, väganvisning och dylikt, eller på annat sätt vara trafikfarliga. 
De får inte fästas på trafiksignalstolpar eller vägmärkesstolpar. På andra föremål, i 
direkt anslutning till trafikerade ytor, får de inte fästas så att de skjuter ut över gång- 
och cykelbanan på lägre höjd än 2,30 meter samt över körbana på lägre höjd än 
4,50 meter.

Högtalarutsändning  
§ 12
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten.

Insamling av pengar
§ 13
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, 
om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning.

När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd.
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Konsumtion av alkohol  
§ 14
Spritdrycker, vin och starköl eller därmed jämförliga drycker (till exempel 
blanddrycker) får inte konsumeras inom följande områden annat än i samband med 
och inom områden som omfattas av tillåten servering av sådana drycker.

a) På offentlig plats,
b) På plats enligt bilaga 2 gällande centralorten som enligt § 3 i dessa 

föreskrifter jämställs med offentlig plats inom ett område i Ängelholms 
tätort,

c) På gång- och cykelväg från Kullavägen till ishallsområdet samt 
parkeringsområdena runt Ängelholms Arenstad enligt bilaga 2.

Undantag från förbudet får beviljas av polismyndigheten vid speciella arrangemang.

Ambulerande försäljning 
§ 15 
Ambulerande försäljning får inte ske på de allmänna försäljningsplatserna för 
torghandel eller på Storgatan i Ängelholm mellan Laxgatan och Skolgatan (den så 
kallade handelsgatan).

Med ambulerande försäljning avses kringvandrande gatuförsäljning som endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning tar offentlig plats i anspråk, och som därför 
inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen. 

Camping 
§ 16
Camping eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats, eller på plats 
som enligt 3 § i dessa föreskrifter jämställts med offentlig plats. Camping får endast 
äga rum på de platser eller områden som kommunen upplåtit för detta och på de 
tider av året som kommunen bestämt. 

Uppläggning av båtar och vind- och kitesurfing
§ 17 
På följande badstränder får båtar läggas upp under tiden september till och med 
maj året därpå, i enlighet med bilaga 1 punkt 8. Övrig tid på året under badsäsong 
(15 maj till 15 september) ska dessa områden vara fria från båtar. Ej ankring, 
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angöring på badbryggor eller båtuppläggning vid stranden eller med 300 meters 
omnejd. All båtinsättning ska ske i anslutning till hamnar (båtramper). 

Vind- och kitesurfing får inte ske närmare stranden än 300 meter under badsäsong.

Badförbud med mera
§ 18
Bad är förbjudet inom hamnområde och i närheten av markerade kablar.

Eldning 
§ 19
Eldning på badstränder och angränsande strandområden får endast ske på de 
särskilt anordnade eldningsplatserna. Det är förbjudet att elda vid sandklitterna. 

Det är tillåtet att även elda/grilla på strandplanet (det vill säga det låglänta 
strandområdet närmast havet). Hänsyn ska dock tas till andra strandbesökare och 
elden ska inte bli en sanitär olägenhet (rökspridning). 

Hundar
§ 20
Hundens ägare, personen som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande, 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 
20 - 23 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 
person, service- och signalhund med tjänstetäcke eller liknande täcke, eller 
polishund i tjänst samt för uppräknade hundar under utbildning. 

§ 21
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden (koppeltvång):

a) På begravningsplatser,
b) allmänna försäljningsplatser medan torghandel pågår,
c) Hembygdsparken,
d) utmärkta motionsspår,
e) samtliga idrottsplatser i kommunen,
f) allmänna lekplatser,
g) i Krono- och Nybroskogen med undantag för jakthundar under pågående 

jakt,
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h) hela centrum, vilket inkluderar gång- och cykellederna långs Rönneå (de så 
kallade Åpromenaderna).

Koppeltvång gäller inte i de områden kommunen anordnat hundrastgårdar.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen. Detta gäller dock inte 
inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, 
adress och telefonnummer, i de fall de inte har en ID-märkning. Detsamma gäller 
när en hund vistas utomhus.

§ 22 
Under badsäsong (15/5-15/9) är hund tillåtet på strand (inkl bada i vattnet): 

a) ”Hunnabadet” ca 75 m norr om pirarmarna, 
b) söder om södra pirarmen och fram till strandnedgång ”Hamnbrons 
förlängning” (en sträcka av ca 450 m) samt 
c) 75 m söder om Sibirien strandnedgång. 

På övriga stränder tillåts hund inte under badsäsong.

Utanför badsäsong (16/9-14/5) är hund tillåtet på samtliga stränder då 
allemansrätten gäller.  

§ 23
Inom områden som omfattas av detaljplan eller annars kan anses vara tättbebyggt, 
se markerade områden i bilaga 3, ska föroreningar efter hund plockas upp. 
Föroreningar från hund ska dessutom plockas upp på badplatser, stränder, klitter 
och strandängar. 

Ridning och cykling
§ 24
Ridning eller medförande av häst samt cykling får inte ske i följande motionsspår:

a) motionsslingan vid Roddklubben i Ängelholm,
b) motionsslingan i Skälderviken,
c) motionsslingan i Hjärnarp.
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I Kronoskogen får ridning och cykling inte ske: 

d) mellan Malavägen (”Lergöksrundan” mellan Sibirien och Råbocka) och 
strandplanet,

e) på åsarna,
f) på utmärkta motionsspår,
g) på utmärkta skidspår.

I Kronoskogen får ridning och cykling ske:

h) på Malavägen,
i) på stranden, dock ej under badsäsong ( 15 maj till 15 september),
j) ner till stranden på de vägar som finns (därvid får motionsspår och skidspår 

med mera korsas).

Hästar och ridning får inte förekomma på allmänna badplatser (enligt bilaga 1) 
under badsäsong  (15 maj till 15 september).

All form av ridning på häst är förbjudet i alla strandklitter i hela kommunen under 
hela året.

Löpning 
§ 25
Löpning får inte ske i särskilt anlagda utmärkta skidspår i Krono- eller 
Nybroskogen eller på sandklitter.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
§ 26
Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa största 
möjliga hänsyn till omgivningen. Med fyrverkeri avses explosiva varor som 
innehåller pyrotekniska ämnen, avger ljus- och ljudeffekter och är avsedda för 
nöjesändamål. 

a) Tillstånd av polismyndigheten krävs inom detaljplanelagt område i hela 
kommunen för att använda pyrotekniska varor under hela året med 
undantag för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från klockan 
22:00 fram till följande dag till klockan 02:00. Se bilaga 3. Undantaget gäller 
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inte offentlig plats eller på områden som enligt dessa föreskrifter är 
jämställda med offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd, se bilaga 1,

b) Det är vidare alltid förbjudet att använda fyrverkerier och andra 
pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Ängelholms lasarett 
(kvarteret Lasarettet) samt inom samma avstånd från andra inrättningar 
med vård eller omsorg.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får endast hanteras av den som fyllt arton 
år. Vissa undantag för ålderskravet gäller enligt föreskrifter beslutade av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sprängning och skjutning med eldvapen med mera
§ 27
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen 
inom följande områden som omfattas av detaljplan i kommunens tätorter, se bilaga 
3.

§ 28
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas inom områden som 
omfattas av detaljplan i kommunens tätorter, se bilaga 3.

Avgift för att använda offentlig plats 
§ 29
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
§ 30
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 – 9 §, 10 § första 
stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14 - 17§, 19 – 29 § kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också 
bestämmelser om förlägganden och förverkanden.
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Bilaga 1. 
Bilaga till 3 §. Områden som enligt 3 § i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Ängelholms kommun ska jämställas med offentliga platser. 

1. Kommunens parkeringsplatser

a) Vakteln (parkeringen bakom biografen, mellan Järnvägsgatan och 
Södra Kyrkogatan), 

b) Samskolan 3,
c) Ankan, även kallat Mejeritomtens parkering norr om Mejeribron, 

utmed Östergatan (mitt emot Samskolan 5),
d) Rosen (stadshuset).

2. Kommunens lekplatser.

3. Kvartersmark i kv. Örnen i hörnet vid korsningen Östergatan – 
Laxgatan.

4. Kvartersmark i kv. Eldfågeln vid Bagare Palms gång (vid 
anslutningen till Storgatan)

5. Passagen i kv. Lärkan mellan Storgatan och Lärkgatan.

6. Passagen i kv. Vakteln mellan Järnvägsgatan och parkeringsplatsen

7. Järnvägsområdet vid Ängelholms järnvägsstation.

8. Kommunens badplatser (se även tillhörande kartor där de gula 
markeringarna avgränsar området som regleras):

a) Vejbystrand N och Vejbystrand S,
b) Magnarps badplats, 
c) Skepparkrokens badplats,
d) Lingvallen, 
e) Sven-Johns udde,
f) Skälderviken/Hunnabadet,
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g) Klitterhus,
h) Råbocka,
i) Naturstrand/nakenstrand vid Råbocka,
j) Sibirien,
k) Västersjön.

Med badplats avses följande strandavsnitt med tillhörande sandklitter.

Vejbystrand N (tillhörande bilaga 1 punkt 8)
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Vejbystrand S (tillhörande bilaga 1 punkt 8)
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Magnarps badplats (tillhörande bilaga 1 punkt 8)

~ Ängelholms 
t;:Jkommun 
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Skepparkroken (tillhörande bilaga 1 punkt 8)

~ Ängelholms 
~kommun 

f@ in- D 
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Lingvallen (tillhörande bilaga 1 punkt 8)

~ Ängelholms 
~kommun 

f@in-a 
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Sven-Johns udde (tillhörande bilaga 1 punkt 8)
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Skälderviken/Hunnabadet  (tillhörande bilaga 1 punkt 8)
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Klitterhus (tillhörande bilaga 1 punkt 8)
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Råbocka (tillhörande bilaga 1 punkt 8)

~ Ängelholms 
t;:) kommun 

Rå bocka 
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Naturstrand/nakenstrand vid Råbocka (tillhörande bilaga 1 punkt 8)

~ Ängelholms 
f.;?JI kommun 

Naturstrand/nakenstrand 

f @J in- a 
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Sibirien (tillhörande bilaga 1 punkt 8)
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Västersjön (tillhörande bilaga 1 punkt 8)

~ Ängelholms 
t;:J kommun 

f@inWD 
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Bilaga  2. 
Bilaga till 14 § ’Konsumtion av alkohol’ inom centralorten. 



24 (28)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Bilaga 3. Ängelholms kommuns detaljplanelagda områden
Bilaga till  23 § ’Hund’ plocka upp föroreningar efter hand,  27-28 §§ ’Sprängning 
och skjutning med eldvapen med mera’.

Ängelholms tätort 
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Strövelstorp 

Björkhagen och Skepparkroken
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Områden kring Västersjön

Stavershult 
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Vejbystrand

Hjärnarp

~ Ängelholms 
f.;J kommun 

f@ in w a 
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Munka Ljungby



KFS 421
Antagen: Kommunfullmäktige 22 januari 1996 § 7

 Reviderad KF § 114/2007, § 200/2008, § 191, 2009-12-14, 
 KF § 54/2010, 2010-04-26 samt KF  § 222/2013-11-25. 

Ängelholms kommunsfullmäktige föreskriver följande med stöd av 1förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

De allmänna lokala föreskrifterna styr vad som är tillåtet att göra på offentlig plats 
inom kommunen för att upprätthålla den allmänna ordningen.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Ängelholms kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 
21 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 
användningen av pyrotekniska varor.

§ 2 Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 

Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom 
kommunen.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel.

§ 3 Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd 
av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med 
offentlig plats:
a. samtliga begravningsplatser inom kommunen
b. kommunens kommunala förskole- samt skolgårdar utgör allmän plats. Inom 

dessa får man inte vistas klockan 06:00-18:00 på vardagar,
c. övriga platser enligt bilaga 1

§ 4 Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt dessa föreskrifter bör 
kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m m

§ 5 Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 



olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläck-
ningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras.

Schaktning, grävning m m

§ 6 Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnads-
massor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på 
ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga besvär.

Grävning och borttagning av vegetation i sandklitterna vid Vejbystrand och 
Havsbaden är förbjudet. Maskiner får framföras för kommunala underhålls- och 
investeringsprojekt om nödvändiga tillstånd finns.

Störande buller
 
§ 7 Polismyndighetens tillstånd krävs för arbete på offentlig plats som pågår vardagar 

under tiden 22:00-07:00 och som orsakar störande buller, t ex stenkrossning, 
spontning, pålning och nitning.

Containrar

§ 8 Ägaren eller den som är i ägarens ställe, till en container, återvinningsbehållare 
eller annan skymmande anordning, som ska ställas upp på offentlig plats, är 
skyldig att tydligt märka anordningen med ägarens eller nyttjanderättshavarens 
namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor, skyltar och vegetation

§ 9 Markiser, flaggor, banderoller, skyltar eller andra väggmonterade anordningar på 
fasad får inte sättas upp så att:

a) De skjuter ut över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 2,30 meter 
b) Eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Träd och annan växtlighet som är lägre än 2,30 meter får inte skjuta ut över gång- 
och cykelbana eller allmän grönyta. Motsvarande mått för körbana är 4,50 meter.

Lika med gångbana anses trappa eller dylikt, som fyller gångbanans uppgift samt 
om gångbana inte finns, ett för gångtrafiken nödvändigt område om 1 meters 
bredd utmed fastighetens gräns. 

Affischering

§ 10 Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap 
eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndighet sättas upp på sådana 



husväggar, staket, stolpar, skyltar, kopplings-skåp, träd, eller längs med gång-, 
cykel- eller körbanor som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Med näringsidkare menas den juridiska termen för en fysisk eller juridisk person 
som driver en näringsverksamhet. Det kan till exempel handla om en person som 
driver enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag. 

§ 11 De i 9-10 §§ angivna anordningar får inte sättas upp eller sitta uppe så att de 
skymmer vägmärken, väganvisning och dylikt, eller som på annat sätt är 
trafikfarliga. De får inte fästas på trafiksignalstolpar eller vägmärkesstolpar. På 
andra föremål, i direkt anslutning till trafikerade ytor får det inte fästas så att de 
skjuter ut över gång- och cykelbanan på lägre höjd än 2,3 meter samt över 
körbana på lägre höjd an 4,50 meter.

Högtalarutsändning

§ 12 Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer 
på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten.

Insamling av pengar

§ 13 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, 
om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning.

När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd.

Konsumtion av alkohol

§ 14 Spritdrycker, vin och starköl eller därmed jämförliga drycker (t.ex. blanddrycker) 
får inte konsumeras inom följande områden annat än i samband med och inom 
områden som omfattas av tillåten servering av sådana drycker.

a) På offentlig plats,
b) På plats som enligt § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats inom ett 

område i Ängelholms tätort enligt bilaga 2,
c) På gång- och cykelväg från Kullavägen till ishallsområdet samt 

parkeringsområdena runt Ängelholms Arenastad enligt bilaga 2A.

Undantag från förbudet får beviljas av polismyndigheten vid speciella 
arrangemang, exempelvis Ljusfesten, Krogrejset m.m.

Ambulerande försäljning



§ 15 Ambulerande försäljning får inte ske på de allmänna försäljningsplatserna för 
torghandel eller på Storgatan i Ängelholm mellan Laxgatan och Skolgatan (den s 
k handelsgatan).

Med ambulerande försäljning avses kringvandrande gatuförsäljning som endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning tar offentlig plats i anspråk, och som därför 
inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen. 

Camping

§ 16 Camping eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats, eller på plats 
som enligt 3 § i dessa föreskrifter jämställts med offentlig plats. Camping får 
endast äga rum på de platser eller områden som kommunen upplåtit för detta och 
på de tider av året som kommunen bestämt. 

Uppläggning av båtar och vind- och kitesurfing

§ 17 På följande områden får båtar läggas upp under tiden september till och med maj 
året därpå, se bilaga 1 punkt 3. Övrig tid på året under badsäsong (15 maj till 15 
september) ska dessa områden vara fria från båtar. Ej ankring, angöring på 
badbryggor eller båtuppläggning vid stranden eller med 300 meters omnejd. All 
båtinsättning ska ske i anslutning till hamnar (båtramper). 

Vind- och kitesurfing får inte ske närmare stranden än 300 meter under badsäsong.

Badförbud m m

§ 18 Bad är förbjudet inom hamnområde och i närheten av markerade kablar.

Eldning 
§ 19 Eldning på badstränder och angränsande strandområden får endast ske på de 

särskilt anordnade ledningsplatserna. Det är förbjudet att elda vid sandklitterna. 

Det är tillåtet i viss mån även elda/grilla på strandplanet (det vill säga det låglänta 
strandområdet närmast havet). Hänsyn ska dock tas till andra strandbesökare.

Hundar

§ 20 Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den 
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 19 - 20 
§§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, 
service- och signalhund med tjänstetäcke eller liknande täcke samt hund under 
utbildning eller polishund i tjänst.  

§ 21 Hundar ska hållas kopplade inom följande områden  (koppeltvång):

a) På begravningsplatser,
b) På allmänna försäljningsplatser medan torghandel pågår,



c) Hembygdsparken,
d) Utmärkta motionsspår,
e) På samtliga idrottsplatser i kommunen,
f) På allmänna lekplatser,
g) utmärkta motionsspår med en omnejd av 5meter i Krono- och Nybroskogens/      
i Krono- och Nybroskogen med undantag för jakthund under pågående jakt, 
h) ihela centrum vilket inkluderar gång- och cykellederna långs Rönneå (sk. 
Åpromenaderna).

Koppeltvång gäller inte i de områden kommunen anordnat hundrastgårdar.

Tikar ska under löptid hållas kopplad inom hela kommunen, gäller dock inte inom 
inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, 
adress och telefonnummer, i de fall de inte har en ID-märkning. Detsamma gäller 
när en hund vistas utomhus.

§ 22 Hundar får inte vistas:

Under badsäsong (15/5-15/9) är hund tillåtet på strand (inkl bada i vattnet): 

a) ”Hunnabadet” ca 75 m norr om pirarmarna, 
b) söder om södra pirarmen och fram till strandnedgång ”Hamnbrons 
förlängning” (en sträcka av ca 450 m) samt 
c) 75 m söder om Sibirien strandnedgång. 

På övriga stränder tillåts hund inte under badsäsong.

Utanför badsäsong (16/9-14/5) är hund tillåtet på samtliga stränder då 
allemansrätten gäller.  

§ 23 Inom områden som omfattas av detaljplan eller annars kan anses vara tättbebyggt, 
se markerade områden i bilaga 3, ska föroreningar efter hund plockas upp. 
Föroreningar från hund ska dessutom plockas upp på badplatser, stränder, klitter 
och strandängar. 

Inom områden som omfattas av detaljplan i kommunens tätort som listas nedan 
ska föroreningar efter hund plockas upp på gångbanor, gator, torg och parkmark. 
Enligt:

a) bilaga 3:1 Ängelholms kommun,
b) bilaga 3:2 Björkhagen, 
c) bilaga 3:3 Hjärnarp,
d) bilaga 3:4 Höja,
e) bilaga 3:5 Margretetorp,
f) bilaga 3:6 Munka-Ljungby,
g) bilaga 3:7 Strövelstorp,
h) bilaga 3:8 Svenstorp,
i) bilaga 3:9 Vejbystrand,



j) bilaga 3:10 Össjo.

Föroreningar från hund skall dessutom plockas upp från badplatser och 
badstränder med intilliggande klitter eller strandängar under tiden 15 maj-15 
september.

Ridning och cykling och löpning

§ 24 Ridning eller medförande av häst samt cykling får inte ske i följande motionsspår:

a) Motionsslingan vid Roddklubben i Ängelholm,
b) Motionsslingan i Skälderviken,
c) Motionsslingan i Hjärnarp.

I Kronoskogen får ridning och cykling inte ske: 

a) Mellan Malavägen (”Lergöksrundan” mellan Sibirien och Råbocka) och 
strandplanet,

b) På åsarna,
c) På utmärkta motionsspår,
d) På utmärkta skidspår.

I Kronoskogen får ridning och cykling ske:

a) På Malavägen,
b) På stranden (ej klitter), dock ej under badsäsong ( 15 maj till 15 september),
c) Ner till stranden på de vägar som finns (därvid får motionsspår och skidspår 

mm korsas).

Hästar är inte tillåtna på klitterna någon del av året. 

Löpning
§ 25 Löpning får inte ske i särskilt anlagda utmärkta skidspår i Krono- eller 

Nybroskogen eller på sandklitter.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

§ 26 Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa största 
möjliga hänsyn till omgivningen. Med fyrverkeri avses explosiva varor som 
innehåller pyrotekniska ämnen, avger ljus- och ljudeffekter och är avsedda för 
nöjesändamål. 

a)  Tillstånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att använda 
pyrotekniska varor under hela året med undantag för påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton från kl.22:00 fram till följande dag till 
kl.02:00. Undantaget gäller inte offentlig plats eller på områden som enligt 
dessa föreskrifter är jämställda med offentlig plats utan polismyndighetens 
tillstånd, se bilaga 1,



b) Det är vidare alltid förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska 
varor närmare än 200 meter från Ängelholms lasarett (kvarteret Lasarettet) 
samt andra inrättningar med vård eller omsorg.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får endast hanteras av den som fyllt arton 
år. Vissa undantag för ålderskravet gäller enligt föreskrifter beslutade av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sprängning och skjutning med eldvapen m m
§ 27 Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen 

inom följande områden som omfattas av detaljplan i kommunens tätorter, se 
bilaga 3:1-10.

§ 28 Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas inom områden som 
omfattas av detaljplan i kommunens tätorter, se bilaga 3:1-10.

Avgift för att använda offentlig plats

§ 29 För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med 
sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har 
beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

§ 30 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 – 9 §, 10 § första 
stycket, 12 §, 13 § första stycket 14 §, 15 §, 16 § och 18 §, 20 - 27 § kan dömas 
till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förlägganden och förverkanden.



Bilaga 1.

Bilaga till 3 §.

b övriga platser

1 Kommunens parkeringsplatser i

a) Vakteln (parkeringen bakom biografen, mellan Järnvägsgatan och 
Södra Kyrkogatan), 

b) Samskolan 3,
c) Ankan, även kallat Mejeritomtens parkeringen norr om Mejeribron, 

utmed Östergatan (mitt emot Samskolan 5),
d) Rosen (stadshuset).

2 Kommunens lekplatser inom kv. Vakteln och Tegelbruket

3 Kommunens badplatser

e) från Sibirien till och med badplats norr om piren,
f) Magnarps badplats,
g) Från Vejby udde till hamnen
h) Västersjön, 8 nordvästra delen
i) Till Sven Johns udde

Med badplats avses följande strandavsnitt med tillhörande sandklitter.

4 Kvartersmark i kv. Örnen i hörnet vid korsningen Östergatan – Laxgatan.

5 Kvartersmark i kv. Eldfågeln vid Bagare Palms gång (vid anslutningen 
till Storgatan)

6 Passagen i kv. Lärkan mellan Storgatan och Lärkgatan.

7 Passagen i kv. Vakteln mellan Järnvägsgatan och parkeringsplatsen

8 Järnvägsområdet vid Ängelholms järnvägsstation.
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KFS 421 
Antagen: Kommunfullmäktige 22 januari 1996 § 7  

 Reviderad KF § 114/2007, § 200/2008, § 191, 2009-12-14,  

 KF § 54/2010, 2010-04-26 samt KF  § 222/2013-11-25.  

 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

 

§ 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 

finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617. 

 

 Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den  

allmänna ordningen i Ängelholms kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 

21 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 

användningen av pyrotekniska varor. 

 

§ 2 Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats  

 enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.  

 

Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom 

kommunen. 

 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 

föreskrifter om torghandel. 

 

§ 3 Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd 

av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med 

offentlig plats: 

a. samtliga begravningsplatser inom kommunen 

b. övriga platser enligt bilaga 1 

 

§ 4 Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 

11 §, 12 §, 14 §, 20 §, 21 §, och 22 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

 

 Lastning av varor m m 

 

§ 5 Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för  

 åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga  

 olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

  

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläck-

ningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 

arbete hindras. 
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 Schaktning, grävning m m 

 

§ 6 Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnads-

massor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på 

ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

 

 Störande buller 

  

§ 7 Arbetet som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex 

stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 

 

 Containrar 

 

§ 8 Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på 

offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 

nyttjanderättshavarens namn, adress och telefon. 

 

 Markiser, flaggor och skyltar 
 

§ 9 Markiser, flaggor, banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut 

över en gångbana på lägre höjd än 2.30 meter eller över en körbana på lägre höjd 

än 4,50 meter. 

 

 Affischering 
 

§ 10 Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polis-

myndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket eller liknande som vetter mot 

offentlig plats samt stolpar och träd på offentlig plats. 

 

 Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande  

anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 

näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 

näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

 

 Högtalarutsändning 

 

§ 11 Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer 

på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 

polismyndigheten. 

 

 Insamling av pengar 
 

§ 12 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, 

om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 

offentlig tillställning. 

 

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 

tillstånd. 
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 Förtäring av alkohol 
 

§ 13 Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats och plats som 

enligt § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats inom ett område i 

Ängelholms tätort, som begränsas i öster och söder av Rönne å, i norr av 

Bruksgatan och dess förlängning i öster till ån och i väster (över ån) till 

Garvaregatan, samt i väster av Garvaregatan-Havsbadsvägen-Industrigatan-

Järnvägsgatan (bilaga 2). 

 

 Detsamma gäller gång- och cykelväg från Kullavägen till ishallsområdet samt 

parkeringsområdena runt Lindab Arena (bilaga 2A). 

 

Undantag från förbudet får beviljas av polismyndigheten vid speciella 

arrangemang, exempelvis Ljusfesten, Krogrejset m.m. 

 

 

 Ambulerande försäljning 
 

§ 14 Ambulerande försäljning får inte ske på de allmänna försäljningsplatserna för 

torghandel och ej heller på Storgatan i Ängelholm mellan Laxgatan och Skolgatan 

(den s k handelsgatan). 

 

 Camping 
 

§ 15 Camping får inte ske på offentlig plats eller plats som enligt 3 § i dessa 

föreskrifter jämställts med offentlig plats. 

 

 Badförbud m m 
 

§ 16 Bad är förbjudet inom hamnområde och i närheten av markerade kablar. 

 

 Hundar 
 

§ 17 Hunds ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den 

som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 

19 §. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 

person eller för polishund i tjänst. 

 

§ 18 Hund skall hållas kopplad inom följande områden: 

 

 Hembygdsparken 

 Utmärkta motionsspår 

 Alla idrottsplatser i kommunen 

 Alla kommunens lekplatser 

 

Tik skall under löptid hållas kopplad inom hela kommunen, dock inte inom 

inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, 

adress och telefonnummer. Detsamma gäller när en hund vistas utomhus. 
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Hund får inte vistas på  

 

 begravningsplatser 

 allmänna badplatser (enligt bilaga 1) under badsäsong  (15 maj till 15  

september), dock får hund vistas på,  

dels södra delen av badplatsen i Skälderviken (norr om piren – det sk. 

”Hunnabadet”),  

dels mellersta delen av sträckan Vejby udde - Vejbystrands hamn (en 

sträcka av 75 meter nedanför Friluftsbadet i Vejbystrand).  

dels sträckan från hamnbrons förlängning fram till den södra pirarmen 

vid Rönneås utlopp i Skälderviken. 

 allmänna försäljningsplatser under en tid då torghandel pågår. 

 

 

§ 19 Inom följande områden skall föroreningar efter hund plockas upp: 

  

 inom detaljplanlagda områden i kommunens tätorter, enligt följande kartor. 

bilaga 3:1 Ängelholm 

bilaga 3:2 Björkhagen  

bilaga 3:3 Hjärnarp 

bilaga 3:4 Höja 

bilaga 3:5 Margretetorp 

bilaga 3:6 Munka-Ljungby 

bilaga 3:7 Strövelstorp 

bilaga 3:8 Svenstorp 

bilaga 3:9 Vejbystrand 

bilaga 3:10 Össjo 

 

 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

 

§ 20 Med fyrverkeri avses explosiva varor som innehåller pyrotekniska ämnen, avger 

ljus- och ljudeffekter och är avsedda för nöjesändamål. För att en fyrverkeripjäs  

skall få hanteras krävs att den godkänts av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB). Så kallade smällare, vars huvudsakliga syfte är att avge knall, 

är inte godkända av MSB. 

 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får endast hanteras av den som fyllt 18 

år.  

 

 Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte, utöver undantag som anges 

nedan, användas på offentlig plats eller på områden som enligt dessa föreskrifter 

är jämställda med offentlig plats, (övriga platser enligt bilaga 1), utan 

polismyndighetens tillstånd. 

 

 Det är alltid förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor invid 

Ängelholms lasarett (kvarteret Lasarettet). 

 

 Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas utan polismyndighetens 

tillstånd  på nyårsafton från  kl. 16.00 och fram till kl. 04.00 nyårsdagen. Vid 

användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter. 
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 Sprängning och skjutning med eldvapen m m 

 

§ 21 Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen 

inom följande områden: 

  

 inom detaljplanlagda områden i kommunens tätorter (bilaga 3:1-10) 

 

§ 22 Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på följande platser: 

 

 inom detaljplanlagda områden i kommunens tätorter (bilaga 3:1-10) 

 

 Ridning och löpning 

 

§ 23 Ridning får inte ske i följande motionsspår: 

 

 motionsslingan vid roddklubben i Ängelholm 

 motionsslingan i Skälderviken 

 motionsslingan i Hjärnarp 

  

 I Kronoskogen får ridning inte ske  

 

 mellan Malavägen (”Lergöksrundan” mellan Sibirien och Råbocka) och 

strandplanet 

 på åsarna 

 på utmärkta motionsspår 

 på utmärkta skidspår 

 

 I Kronoskogen får ridning ske 

 

 på Malavägen 

 på stranden, dock ej under badsäsong ( 15 maj till 15 september) 

 ner till stranden på de vägar som finns (därvid får motionsspår och skidspår 

mm korsas) 

 

 Löpning får inte ske i särskilt anlagda utmärkta skidspår i Kronoskogen. 

 

 Avgift för att använda offentlig plats 

 

§ 24 För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med 

sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har 

beslutats av kommunfullmäktige. 

 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
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§ 25 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 – 9 §, 10 § första 

stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 §, 15 § och 16 §, 18 – 24 § kan dömas 

till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 

 I ordningslagen finns också bestämmelser om förlägganden och förverkanden. 
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 Bilaga 1. 

 

 Bilaga till 3 §. 

  

b övriga platser 

 

1  Kommunens parkeringsplatser i kv. Vakteln, Samskolan, Ankan och  

  Rosen (stadshuset) 

 

2 Kommunens lekplatser inom kv. Vakteln och Tegelbruket 

 

3 Kommunens badplatser 

 

- från Sibirien till och med badplats norr om piren, 

- Magnarps badplats, 

- Från Vejby udde till hamnen 

- Västersjön, 8 nordvästra delen 

  

4 Kvartersmark i kv. Örnen i hörnet vid korsningen Östergatan – Laxgatan. 

 

5 Kvartersmark i kv. Eldfågeln vid Bagare Palms gång (vid anslutningen 

till Storgatan) 

 

6 Passagen i kv. Lärkan mellan Storgatan och Lärkgatan. 

 

7 Passagen i kv. Vakteln mellan Järnvägsgatan och parkeringsplatsen 

 

8 Järnvägsområdet vid Ängelholms järnvägsstation. 
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Bilaga 2 
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Ängelholms kommuns detaljplanelagda områden, februari 1996. 

Bilaga 3 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 206 Dnr. KS 2020/581, SBN 2020/279

Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
möjligheterna till samordning av arbetet mot klotter 
med övriga fastighetsägare i kommunen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020, § 218, beslutat att ge samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till samordning av arbetet 
mot klotter med övriga fastighetsägare i kommunen. Uppdraget skulle 
återrapporteras senast 2021-06-30. 

Huvuduppdrag Samhälle har bjudit in fastighetsägare i kommunen för att diskutera 
och komma med förslag på hur fastighetsägarna och kommunen kan samordna 
arbetet mot klotter.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2021
• Protokollsutdrag SBN den 28 september 2021
• Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag Samhälle den 26 augusti 2021

Yrkande
Christina Hanstål yrkar bifall till arbetsutskottets förslag: att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att anse uppdraget besvarat.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse uppdraget besvarat.

Beslutet ska expedieras till
• Samhällsbyggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-10-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 187 Dnr. KS 2020/581, SBN 2020/279

Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
möjligheterna till samordning av arbetet mot klotter 
med övriga fastighetsägare i kommunen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020, § 218, beslutat att ge samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till samordning av arbetet 
mot klotter med övriga fastighetsägare i kommunen. Uppdraget skulle 
återrapporteras senast 2021-06-30. 

Huvuduppdrag Samhälle har bjudit in fastighetsägare i kommunen för att diskutera 
och komma med förslag på hur fastighetsägarna och kommunen kan samordna 
arbetet mot klotter.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2021
• Protokollsutdrag SBN den 28 september 2021
• Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag Samhälle den 26 augusti 2021

Yrkande
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S) och Patrik Ohlsson (SD) 
yrkar bifall till föreliggande förslag, att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse uppdraget besvarat

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anse uppdraget besvarat.

Beslutet ska expedieras till
• Samhällsbyggnadsnämnden



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

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

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/581
Ytterligare dnr: SBN 2020/279
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-10-06

Svar på uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att 
utreda möjligheterna till samordning av arbetet mot 
klotter med övriga fastighetsägare

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigehar den 23 november 2020, § 218, beslutat att ge samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till samordning av arbetet 
mot klotter med övriga fastighetsägare i kommunen. Uppdraget skulle återrappor-
teras senast 2021-06-30. 

Huvuduppdrag Samhälle har bjudit in fastighetsägare i kommunen för att diskutera 
och komma med förslag på hur fastighetsägarna och kommunen kan samordna ar-
betet mot klotter.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2021
• Protokollsutdrag SBN den 28 september 2021
• Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag Samhälle den 26 augusti 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta

Att anse uppdraget besvarat.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Samhällsbyggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 166 Dnr. SBN 2020/279, 

Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
möjligheterna till samordning av arbetet mot klotter 
med övriga fastighetsägare

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigehar den 23 november 2020, § 218, beslutat att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till samordning av 
arbetet mot klotter med övriga fastighetsägare i kommunen. Uppdraget skulle 
återrapporteras senast 2021-06-30. 

Huvuduppdrag Samhälle har bjudit in fastighetsägare i kommunen för att diskutera 
och komma med förslag på hur fastighetsägarna och kommunen kan samordna 
arbetet mot klotter.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag Samhälle den 26 augusti 2021.
• Utdrag ur KFs beslut 201123, §218/Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden

Föredragande tjänsteperson
Annika Enberg, enhetschef

Yrkande
Hans-Åke Jönsson(C) föreslår en extra att-sats i förhållande till tjänsteutlåtandet.

”att samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till fortsatt klottersanering”

Bifall till tjänsteutlåtandet samt Hans-Åkes extra att-sats från: Staffan Laurell (M), 
Magnus Jonsson (S), Anita Rosén (L), Lennart Engström (KD), Alexander 
Johnsson (SD), Anton Nyroos (S) och Benny Persson (V).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-09-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till fortsatt klottersanering samt 

föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse uppdraget besvarat.

Beslutet ska expedieras till
Kommunfullmäktige
Huvuduppdrag Samhälle



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Enhetschef
Annika Enberg
Tel: 0431-870 00
Annika.Enberg@engelholm.se

Till: Samhällsbyggnadsnämnden
Diarienummer: SBN 2020/279
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-08-26

Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
möjligheterna till samordning av arbetet mot klotter 
med övriga fastighetsägare

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigehar den 23 november 2020, § 218, beslutat att ge samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till samordning av arbetet 
mot klotter med övriga fastighetsägare i kommunen. Uppdraget skulle återrappor-
teras senast 2021-06-30. 

Huvuduppdrag Samhälle har bjudit in fastighetsägare i kommunen för att diskutera 
och komma med förslag på hur fastighetsägarna och kommunen kan samordna ar-
betet mot klotter.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag Samhälle den 26 augusti 2021.
• Utdrag ur KFs beslut 201123, §218/Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden

Utredning
Huvuduppdrag Samhälle har i samband med att uppdraget lämnades varit i kontakt 
med några fastighetsägare i kommunen. Intresset att samverka var då svalt och på 
grund av resursbrist lades arbetsuppgiften under en period på vänt. Huvuduppdrag 
Samhälle har under sommaren 2021 tagit förnyad kontakt och bjudit in fastighetsä-
gare/fastighetsförvaltare i kommunen till ett möte för dialog hur parterna kan sam-
arbeta mot klotter. 

På mötet konstaterades att det nu finns en samsyn om en nolltolerans mot klotter. 
Deltagande parter var positiva kring samordning och samarbete mot klotter. De 
förslag på konkreta samordningsaktiviteter som kom fram i mötet var:



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Gemensam överenskommelse och gemensam klottersanerare
Kommunen och fastighetsägarna ser positivt på att ha en gemensam överenskom-
melse kring hur man tillsammans hanterar klotter. De ser också positivt på att göra 
gemensam upphandling/avtal med en eller två klottersanerare. Ofta upptäcks klot-
ter på ett antal fastigheter med olika fastighetsägare. Då är det effektivt att ha en le-
verantör som sanerar samtliga fastigheter oavsett ägare. Förslaget som diskuterades 
är att kommunen håller i upphandling och att intresserade fastighetsägare kan an-
sluta sig. 

Gemensam felanmälningsfunktion för klotter
Det konstaterades att det är otydligt hur och var allmänheten kan anmäla klotter på 
fastigheter. När allmänheten noterar att det finns klotter är det inte tydligt för dem 
vem som är fastighetsägare och vart det ska anmälas. Det konstateras också att det 
finns en del klotter på elskåp och det är viktigt att dessa också saneras. Förslaget är 
att fastighetsägarna och kommunen har en gemensam funktion dit anmälan om 
klotter lämnas och att detta sedan administreras vidare till respektive fastighetsäga-
re för åtgärd.

Konstnärlig utsmyckning i syfte att minska klotter
Tidigare har det genomförts projekt med street art och folierade bilder på elskåp 
som haft god effekt på att minska klotter. Både kommunen och fastighetsägarna är 
positiva till att fortsätta med denna typ av projekt. Genom att tillsammans avsätta 
medel kan denna typ av utsmyckning användas på mer utsatta platser. Denna typ 
av utsmyckning bidrar också till att smycka staden och göra den inbjudande. Pro-
jekt bör också initieras i övriga tätorter. Här finns stora möjligheter att arbeta med 
olika teman och att bjuda in medborgare till dialog om placering och utformning. 

Nätverk för fastighetsägare i kommunen
Fastighetsägarna uttryckte också önskemål om nätverk där olika gemensamma frå-
gor kan belysas. Genom nätverkande och samverkan i gemensamma frågor kan po-
sitiva effekter skapas för medborgana/besökare och en hållbar boende och stads-
miljö skapas. 

Huvuduppdrag samhälle föreslår att kommunen tillsammans med fastighetsägarna 
arbetar vidare med de förslag på samordning som redovisats. För att få en helhet 
kring medborgarnas trygghet och det brottsförebyggande arbetet föreslår huvud-
uppdrag Samhälle att ansvaret för det strategiska och samordnande arbetet mot 
klotter hanteras av säkerhetsenheten. Enheten arbetar redan i dag med trygghets-
vandringar, byadialoger, polissamverkan och andra brottsförebyggande åtgärder. 
Arbetet mot klotter är en del i det brottsförebyggande arbetet.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden fö-
reslå kommunfullmäktige besluta

att anse uppdraget besvarat.

Pernilla Fahlstedt
Chef Samhälle

Maria Brigader
Verksamhetschef

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (efter Samhällsbyggnadsnämnden)
huvuduppdrag Samhälle



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
2021-10-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 207 Dnr. KS 2021/385, 

Uppdrag om övergripande markanvändning

Ärendebeskrivning
Ängelholm är en växande kommun. Med ett ökande invånartal i en expansiv region 
har Ängelholms kommun flera viktiga utmaningar inom bland annat 
bostadsförsörjning, förutsättningar för tillväxt i det lokala näringslivet, 
livsmedelsproduktion och klimatanpassning. Dessa utmaningar är på ett eller annat 
sätt kopplade till markanvändning.

Mark i kommunen är en ändlig resurs, och hur den marken ska användas är en 
avgörande framtidsfråga. Beslut om övergripande markanvändning behöver fattas 
med god kunskap om förutsättningar och konsekvenser, för att främja en önskvärd 
och hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv. 

Kommunen behöver planera hur markanvändningen ska se ut och prioriteras 
utifrån de specifika förutsättningar vi har. Det finns flera pågående ärenden om 
markanvändning, både för bostadsbyggande och för verksamheter. I vissa ärenden 
berörs och påverkas jordbruksmarken, i andra utreds möjligheter till förtätning. Det 
behövs en politisk överblick över de markresurser som finns att tillgå och ett tydligt 
ställningstagande till vilken utveckling vi vill ha och var vi vill att den ska ske.

Ett arbete med utbildningar och aktiviteter angående markanvändningen utifrån ett 
helhetsperspektiv föreslås inledas. Det kan ses som ett avstamp och en politisk 
viljeinriktning till framtida översiktsplan.

Beslutsunderlag
• Ordförandeförslag daterat den 6 oktober 2021

Yrkande
Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Charlotte Engblom 
Carlsson (L), Linda Persson (KD), Fanny Krumlinde Handreck (S) och Patrik 
Ohlson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag: kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att bereda ett förslag 
till politisk viljeinriktning om markanvändning i kommunen utifrån ett 
helhetsperspektiv, att denna viljeinriktning ska utgöra underlag i en framtida 
översiktsplan, att uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige under 
första kvartalet 2022, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta en styrgrupp 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

för ändamålet, bestående av 1 ledamot och 1 ersättare för varje parti representerat i 
kommunfullmäktige.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att bereda ett förslag till politisk viljeinriktning om 
markanvändning i kommunen utifrån ett helhetsperspektiv, 

att denna viljeinriktning ska utgöra underlag i en framtida översiktsplan,

att uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige under första kvartalet 
2022, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta en styrgrupp för ändamålet, bestående 
av 1 ledamot och 1 ersättare för varje parti representerat i kommunfullmäktige.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-10-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 190 Dnr. KS 2021/385, 

Uppdrag om övergripande markanvändning

Ärendebeskrivning
Ängelholm är en växande kommun. Med ett ökande invånartal i en expansiv region 
har Ängelholms kommun flera viktiga utmaningar inom bland annat 
bostadsförsörjning, förutsättningar för tillväxt i det lokala näringslivet, 
livsmedelsproduktion och klimatanpassning. Dessa utmaningar är på ett eller annat 
sätt kopplade till markanvändning.

Mark i kommunen är en ändlig resurs, och hur den marken ska användas är en 
avgörande framtidsfråga. Beslut om övergripande markanvändning behöver fattas 
med god kunskap om förutsättningar och konsekvenser, för att främja en önskvärd 
och hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv. 

Kommunen behöver planera hur markanvändningen ska se ut och prioriteras 
utifrån de specifika förutsättningar vi har. Det finns flera pågående ärenden om 
markanvändning, både för bostadsbyggande och för verksamheter. I vissa ärenden 
berörs och påverkas jordbruksmarken, i andra utreds möjligheter till förtätning. Det 
behövs en politisk överblick över de markresurser som finns att tillgå och ett tydligt 
ställningstagande till vilken utveckling vi vill ha och var vi vill att den ska ske.

Ett arbete med utbildningar och aktiviteter angående markanvändningen utifrån ett 
helhetsperspektiv föreslås inledas. Det kan ses som ett avstamp och en politisk 
viljeinriktning till framtida översiktsplan.

Beslutsunderlag
• Ordförandeförslag daterat den 6 oktober 2021

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C ) och Lars Nyander (S) yrkar bifall till 
föreliggande förslag, att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att bereda ett 
förslag till politisk viljeinriktning om markanvändning i kommunen utifrån ett 
helhetsperspektiv, att denna viljeinriktning ska utgöra underlag i en framtida 
översiktsplan och att uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige under 
första kvartalet 2022.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-10-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Lars Nyander (S) yrkar, med bifall av Liss Böcker (C), att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsätta en styrgrupp för 
ändamålet, bestående av 1 ledamot och 1 ersättare för varje parti representerat i 
kommunfullmäktige.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att bereda ett förslag till politisk viljeinriktning om 
markanvändning i kommunen utifrån ett helhetsperspektiv, 

att denna viljeinriktning ska utgöra underlag i en framtida översiktsplan,

att uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige under första kvartalet 
2022, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta en styrgrupp för ändamålet, bestående 
av 1 ledamot och 1 ersättare för varje parti representerat i kommunfullmäktige.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Förtroendevald
Robin Holmberg
468071
Robin.Holmberg@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/385
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-10-06

Uppdrag om övergripande markanvändning

Ärendebeskrivning
Ängelholm är en växande kommun. Med ett ökande invånartal i en expansiv region 
har Ängelholms kommun flera viktiga utmaningar inom bland annat bostadsför-
sörjning, förutsättningar för tillväxt i det lokala näringslivet, livsmedelsproduktion 
och klimatanpassning. Dessa utmaningar är på ett eller annat sätt kopplade till mar-
kanvändning.

Mark i kommunen är en ändlig resurs, och hur den marken ska användas är en av-
görande framtidsfråga. Beslut om övergripande markanvändning behöver fattas 
med god kunskap om förutsättningar och konsekvenser, för att främja en önskvärd 
och hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv. 

Kommunen behöver planera hur markanvändningen ska se ut och prioriteras uti-
från de specifika förutsättningar vi har. Det finns flera pågående ärenden om mar-
kanvändning, både för bostadsbyggande och för verksamheter. I vissa ärenden be-
rörs och påverkas jordbruksmarken, i andra utreds möjligheter till förtätning. Det 
behövs en politisk överblick över de markresurser som finns att tillgå och ett tyd-
ligt ställningstagande till vilken utveckling vi vill ha och var vi vill att den ska ske.

Ett arbete med utbildningar och aktiviteter angående markanvändningen utifrån ett 
helhetsperspektiv föreslås inledas. Det kan ses som ett avstamp och en politisk vil-
jeinriktning till framtida översiktsplan.

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag daterat den 6 oktober 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta

Att uppdra åt kommunstyrelsen att bereda ett förslag till politisk viljeinriktning om 
markanvändning i kommunen utifrån ett helhetsperspektiv, 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Att denna viljeinriktning ska utgöra underlag i en framtida översiktsplan,

Att uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige under första kvartalet 
2022.

Robin Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-10-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 191 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 beslutade den 27 september 2021 att fortsatt lämna uppdraget 
vakant. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från 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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-10-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 195 Dnr. KS 2021/398

Entledigande av Lina Miremark (L) från uppdraget 
som ledamot i Miljö- och tillståndsnämnden

Ärendebeskrivning
Lina Miremark (L) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ledamot i Miljö- och 
tillståndsnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Lina Miremark, inkommen den 14 oktober 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Lina Miremark (L) från uppdraget som ledamot i Miljö- och 
tillståndsnämnden,

att lämna uppdraget som ledamot i Miljö- och tillståndsnämnden vakant tillsvidare.

Beslutet ska expedieras till
• Lina Miremark
• Miljö- och tillståndsnämnden
• Nämndsekreterare /FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-10-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 196 Dnr. KS 2021/399

Entledigande av Arne Jönsson (S) från uppdragen 
som ledamot i Kommunfullmäktige och Kommun-
fullmäktiges beredning 1

Ärendebeskrivning
Arne Jönsson (S) har lämnat in avsägelse från följande politiska uppdrag: 

 ledamot i Kommunfullmäktige
 ledamot och 2 vice ordförande i Kommunfullmäktiges fasta beredning 1
 ledamot i Kommunstyrelsens mångfaldsgrupp (väljs av Kommunstyrelsen) 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Arne Jönsson, inkommen den 15 oktober 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Arne Jönsson (S) från ovanstående uppdrag, 

att lämna uppdragen som till ledamot och 2 vice ordförande i 
Kommunfullmäktiges fasta beredning 1 vakant tillsvidare, samt

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ledamot i 
Kommunfullmäktige. 

Beslutet ska expedieras till
• Länsstyrelsen
• Arne Jönsson 
• Fast beredning 1
• Nämndsekreterare /FMS
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·-·-· HELSINGBORGs TINGSRÄTT Datum 

2021-11-11 
Diarienummer 

THE 2021/309 SVERIGES DOMSTOLAR 

Administrativa avdelningen 

BESLUTANDE 

Lagmannen LennartJohansson 

FÖREDRAGANDE OCH VID PROTOKOLLET 

Administratören J eanette Persson 

BESLUT 

Maija Rampe, 800519-7663, entledigas från uppdraget som nämndeman 

vid Helsingborgs tingsrätt. 

SKÄL 

Maija Rampe har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

nämndeman på gmnd av personliga skäl. Det skäl som Maija Rampe har 

angett som gmnd för sin begäran utgör giltigt hinder för ett fortsatt 

uppdrag. Maija Rampe ska därför entledigas från sitt uppdrag som 

nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Överklagande ska vara ställt till Överklagandenämnden för nämnde

mannauppdrag, Box 714, 851 21 Sundsvall, men ska ha kommit in till 

tingsrätten inom tre veckor från den dag som den som vill överldaga 

beslutet fick del av det. 

Kopia av detta protokoll skickas till Ängelholms kommun som har att 
välja nämndeman i Maija Rampe ställe. 

Som ovan 

~ 
J eanette Persson usteras Len art J o hans son 

Box 712, 251 07 Helsingborg · Besöksadress: Konsul Perssons plats 1 · Telefon: 042-19 97 00 · helsingborgs.tingsratt@dom.se 

www.domstol.se/helsingborgs-tingsratt 
Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00 

1 (1) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-10-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 197 Dnr. KS 2021/403

Entledigande av Maija Rampe (M) från uppdraget som 
nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt

Ärendebeskrivning
Maija Rampe (M) har lämnat in avsägelse från uppdraget som nämndeman vid 
Helsingborgs Tingsrätt. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Maria Rampe, inkommen den 15 oktober 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Maija Rampe (M) från uppdraget som nämndeman vid Helsingborgs 
Tingsrätt, samt

att lämna nomineringen som nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt vakant 
tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Maija Rampe
• Helsingborgs Tingsrätt
• Nämndsekreterare /FMS
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kommun 

Avsägelse av uppdrag - förtroendevald 
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Dina uppgifter 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 208 Dnr. KS 2020/160, 

Avveckling av Krisledningsnämndens verksamhet

Ärendebeskrivning
Krisledningsnämndens roll är att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i 
fredstid. Det är ordföranden, eller vid dennes frånvaro vice ordföranden, i 
nämnden som bedömer när en extraordinär händelse gör att nämnden behöver 
träda i funktion.

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter 
som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.

När krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära 
händelsen inte längre behövs, får styrelsen besluta att verksamheten ska upphöra.

Beslutsunderlag
• Ordförandeförslag daterat den 18 oktober 2021

Yrkande
Maija Rampe (M) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget, 
att kommunstyrelsen beslutar att avveckla krisledningsnämndens verksamhet med 
omedelbar verkan. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att avveckla krisledningsnämndens verksamhet med omedelbar verkan.



 2021-10-13

Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden
Styrelsen för AB Ängelholm och AB Ängelholmslokaler

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

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

Revisionsrapport - Granskning av byggprocessen

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun samt
lekmannarevisorerna i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler har 
PwC granskat byggprocessen. 

Syftet har varit att dels bedöma om styrelsen för AB Ängelholmslokaler
och AB Ängelholmshem säkerställer att byggprocessen bedrivs på ett 
ändamålsenligt vis, dels att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer 
ändamålsenliga förutsättningar för byggprocessen.

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning 
att styrelsen för AB Ängelholmshem och styrelsen för AB Ängelholmslokaler i 
begränsad utsträckning säkerställt att byggprocessen bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen har delvis säkerställt ändamålsenliga 
förutsättningar för byggprocessen. 

Med anledning av de bedömningar och rekommendationer som framförts i 
granskningen önskas svar från kommunstyrelsen senast till 2022-01-28.

Ängelholms kommuns revisorer

Bengt Sävström 
Sammankallande kommunrevisionen



Byggprocessen
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Said Ashrafi, Projektledare

Robert Bergman, Projektmedarbetare
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun samt
lekmannarevisorerna i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler har PwC granskat
byggprocessen. Syftet har varit att dels bedöma om styrelsen för AB Ängelholmslokaler
och AB Ängelholmshem säkerställer att byggprocessen bedrivs på ett ändamålsenligt
vis, dels att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer ändamålsenliga förutsättningar
för byggprocessen.

Följande revisionsfrågor har besvarats i granskningen:

Revisionsfråga 1 - Har en projektorganisation tillsatts i byggprojekten och
är denna organisation ändamålsenlig avseende bla roller och ansvar?
Delvis uppfylld

Revisionsfråga 2 - Utgör berörda kommunala funktioner ett adekvat stöd
till bolagen i byggprocessen och uppvisar dessa ett agilt arbetssätt?
Ej uppfylld

Revisionsfråga 3 - Vilka åtgärder har vidtagits för att stärka samarbetet
mellan kommunens olika stödfunktioner och är dessa åtgärder adekvata?
Delvis Uppfylld

Revisionsfråga 4 - Vilka beslut om åtgärder har styrelsen för bolagen
respektive nämnden fattat kopplat till byggprocessen?
Delvis uppfylld

Bedömning

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att
styrelsen för AB Ängelholmshem och styrelsen för AB Ängelholmslokaler i begränsad
utsträckning säkerställt att byggprocessen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vi
bedömer att kommunstyrelsen har delvis säkerställt ändamålsenliga förutsättningar för
byggprocessen.

Rekommendationer
I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer:

Styrelsen i AB Ängelholmshem och styrelsen i AB Ängelholmslokaler

● Att se över behovet av att införskaffa relevanta projektstyrningsverktyg för
genomförande av bygg- och anläggningsprojekten.
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● Att styrelsen i AB Ängelholmshem säkerställer att handlingsplan för utveckling av
projektledning genomförs.

Kommunstyrelsen

● Att tillsammans med tjänstepersoner från utveckling- och serviceorganisationen och
bolagen förtydliga hur beställningar av lokalinvesteringar bör specificeras samt roller,
ansvar, förväntad tidsåtgång i planerings- och genomförandeprocessen. väsentliga
delar, exempelvis programhandlingar, förstudier och riskanalyser.
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Inledning
Bakgrund
Revisorerna har under senare år genomfört granskningar med kopplingar till
bygglovsprocessen. I dessa granskningar har det exempelvis framkommit indikationer
på att det finns brister i samarbetet mellan olika organisatoriska enheter i de kommunala
förvaltningarna.

Lekmannarevisorerna har i dialog med företrädare för bolagen tagit del av exempel som
tyder på att det kvarstår ett förbättringsbehov gällande samarbetet mellan olika
kommunala funktioner. Ett område där det enligt uppgift framkommit att det råder ett
bristande samarbete är mellan kommunens bygg- och miljöfunktioner.

Lekmannarevisorerna har, utifrån en bedömning av risk och väsentlighet, funnit det
angeläget att granska om styrelsen för AB Ängelholmslokaler och AB Ängelholmshem
säkerställer en ändamålsenlig byggprocess.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om styrelsen för AB Ängelholmslokaler och AB
Ängelholmshem säkerställer att byggprocessen bedrivs på ett ändamålsenligt vis. Ett
ytterligare syfte med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer
ändamålsenliga förutsättningar för byggprocessen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Har en projektorganisation tillsatts i byggprojekten och är denna organisation
ändamålsenlig avseende bla roller och ansvar?

● Utgör berörda kommunala funktioner ett adekvat stöd till bolagen i byggprocessen
och uppvisar dessa ett agilt arbetssätt?

● Vilka åtgärder har vidtagits för att stärka samarbetet mellan kommunens olika
stödfunktioner och är dessa åtgärder adekvata?

● Vilka beslut om åtgärder har styrelsen för bolagen respektive nämnden fattat kopplat
till byggprocessen?

Revisionskriterier
● KL 6:6
● Ägardirektiv för respektive bolag
● Interna riktlinjer och styrdokument inom granskningsområdet

Avgränsning och metod
Granskningen är i huvudsak avgränsad till AB Ängelholmshem och AB
Ängelholmslokaler och kommunstyrelsen.

Granskningens revisionsfrågor har besvarats genom analyser av två genomförda
investeringsprojekt. Urvalet har skett i samråd med lekmannarevisionen. I samband med
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intervjuerna har vi inhämtat den del av dokumentation som berör granskningens
frågeställningar.

Intervjuer har skett med följande funktioner:

● Samordnande projektledare, Ängelholmshem
● Fastighetsstrateger vid ekonomi och kvalitet
● Tf miljöchef
● Projektledare Ängelholmshem
● Bygglovchef
● Interim VD i AB Ängelholmshem samt interims VD och fastighetschef i AB

Ängelholmslokaler.
● VD Ängelholmslokaler
● Chef huvuduppdrag Samhälle
● Miljö- och byggchef
● Tf verksamhetschef Arkitektur och teknik
● Verksamhetschef Kultur och stad
● Tf enhetschef Stadsmiljö
● Bygglovshandläggare
● Miljöinspektör

Rapporten har faktakontrollerats av intervjuade företrädare från kommunala bolag och
kommunens verksamheter.
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Iakttagelser och bedömningar

Inom ramen för vår granskning har vi valt ut två investeringsprojekt där kommun
och/eller bolag varit delaktiga i. Dessa projekt är följande:

1) Anpassning av befintlig förskola Munkabyn/Familjens hus (Bolag och kommun)
2) Ombyggnad av banklokal till förskola - Munka Ljungby -Tallbitens Förskola (Kommun

och privat aktör/entreprenör)

I följande avsnitt kommer vi att redogöra iakttagelser och bedömningar kopplat till våra
revisionsfrågor hur kommun och de kommunala bolagen hanterat byggprocessen
generellt och specifikt kring våra utvalda projekt.

Projektorganisation i byggprojekt
I följande avsnitt kommer vi att redovisa iakttagelser och bedömningar kopplat till
följande revisionsfråga:

● Har en projektorganisation tillsatts i byggprojekten och är denna organisation
ändamålsenlig avseende bla roller och ansvar?

Iakttagelser
För att kunna tillsätta en ändamålsenlig projektorganisation behöver förstudier och
programhandlingar upprättas. Dessa handlingar beskriver vilka risker projektet har,
storlek och omfattning, teknisk standard och utformning i stort. Dessa underlag ska
sammanfatta förutsättningarna för projektet och utgöra underlag för beslut under
projektet. Det är också utifrån dessa förutsättningar som rätt resurser kan allokeras till
projektet. Projektorganisationen kan då utformas med tydliga roller och ansvar, hur
ändringar ska hanteras och hur projektet ska rapporteras.

Granskningen visar att en generell styrning hur projekt ska bedrivas saknas. Av
intervjuer med företrädare från de kommunala bolagen och kommunens verksamheter
(fastighetsstrateger) framgår att när ett investeringsprojekt ska genomföras skickas
beställning till Ängelholmslokaler som i sin tur anlitar projektledning från
Ängelholmshem. Dessa roller har inte fastställts eller beskrivits i några dokument,
varken inom bolagen eller hos de stödverksamheter som ingår i byggprocessen
(bygglov samt miljöenheten). En processbeskrivning finns dock dokumenterad och
redovisas i bilaga 1 till rapporten.

Vidare framgår det av intervjuer att tillsättningen av projektorganisation i praktiken sker
genom att projektet beställs av kommunen enligt ovan förfarande och projektledare
utses. Av intervju med projektledare framgår att projektledaren i princip gör allt i
projektet fram tills att projektet är avslutat. Av intervjuer framgår att förstudier och
upprättande av programhandlingar inför projekt är ett utvecklingsområde. De är ofta
bristande i omfattning vilket leder till att projektledarna inom bolagen behöver utreda
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ytterligare vad projektet behöver omfatta för att tillgodose beställaren med
ändamålsenliga lokaler som även uppfyller krav i lagstiftning.

Utifrån våra två utvalda investeringsprojekt kan vi konstatera att det inte har upprättats
någon projektorganisation för respektive projekt där representanter från kommunens
berörda verksamheter, bolag och entreprenör, har deltagit.

Granskningen har tagit del av underlag som ligger till grund för våra utvalda projekt.
Beställningsblankett för Munkabyns förskola/Familjens hus omfattar en kort beskrivning
av beställningens syfte, ekonomiska konsekvenser och kort beskrivning av uppdraget
(anpassa befintlig förskola till familjens hus enligt bilagd skiss). Av underlag framgår
också att beställningen är en fullmakt till Ängelholmslokaler/Ängelholmshem att utföra
entreprenad.

Enligt intervju hade den verksamhet som avsågs i bygglovsansökan pågått sedan länge
och orsakat arbetsmiljöproblem. Utifrån verksamhetsbeskrivning, planlösning och övriga
rumsbeteckningarna tog samhällsbyggnadsnämnden beslut att bevilja lov då ”den nya
verksamheten” bedömdes som ha ett ändamål som är nära vad är bestämt i
detaljplanen. Enligt intervju hade inte miljöenheten hörts i ärendet då miljöenheten inte
hade flaggat för att de ville ha ärendet på remiss. Miljöenheten får information via epost
per automatik endast i vissa typer av ärenden.

När det gäller Tallbitens förskola i Munka Ljungby utfördes anpassningen av
fastighetsägaren (A-fastigheter). Granskningen har inte kunnat styrka att det upprättats
tydliga förstudier eller att det tillsatts någon projektorganisation. Granskningen av
dokumentation visar följande:

- Kommunstyrelsen godkände 2018-06-27 hyreskontrakt från Munkatorget AB samt
att hyreskostnaden ska finansieras genom Välfärdsnämndens budget.

- 2019-05-15 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att förelägga Familje- och
utbildningsnämnden om försiktighetsmått, bl.a. att vidta åtgärder för trafikbuller på
båda sidor av förskolan.

- I ett yttrande daterat 2019-09-26 framgår att miljöenheten mottagit komplettering i
bygglovsärendet med trafikbullerutredning. Miljöenheten anser att ytterligare
åtgärder behöver vidtas, exempelvis ytterligare utredningar av buller, ritningar på
åtgärdsförslag samt kompletteringar i utredning av buller inomhus.

- Samhällsbyggnadsnämnden lämnade slutbesked till Munkatorget AB 2019-08-09,
vilket innebär att byggnaden får tas i bruk.

- 2020-02-20 beslutar miljö- och tillståndsnämnden att det inte är skäligt att kräva
ytterligare bullerdämpande åtgärder för utemiljön på Tallbitens förskola (Munka
Ljungby).

Enligt intervju framgår att fastighetsägaren har upprättat en egen projektorganisation där
kommunens representanter medverkat och delgivits handlingar. Vidare framgår av
intervju att projektet anses ha genomförts på ett tillfredsställande sätt. Detta har bl.a.
baserats på att den indikativa hyran har kunnat hållas vid överlämningen av byggnaden
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samt att kommunikationen/samarbetet mellan kommunens företrädare och
fastighetsägaren anses ha fungerat bra.

Av intervju framgår att den interna dialogen mellan miljö- och bygglovsfunktioner
behöver stärkas i tidiga skeden för att på ett bättre sätt hämta in kunskaperna som finns
inom verksamheterna.

I sammanhanget kan noteras att det har funnits politiska styrgrupper för vissa utvalda
byggprojekt i kommunen. Syftet med dessa grupper är att fungera som beredande
organ inför beslut i kommunstyrelsen.

Bedömning
Revisionsfråga: Har en projektorganisation tillsatts i byggprojekten och är denna
organisation ändamålsenlig avseende bla roller och ansvar?

Vår bedömning är att revisionsfrågan delvis uppfylld. Bedömningen baseras på att
byggprojekt 1 (Munkabyn förskola/Familjens hus saknar projektorganisation där olika
verksamheter/aktörer finns representerade. Projekt 2 - Tallbitens förskola har haft en
projektorganisation med fungerande dialog och kommunikation mellan parterna.

Stöd i byggprocessen
● Utgör berörda kommunala funktioner ett adekvat stöd till bolagen i byggprocessen

och uppvisar dessa ett agilt arbetssätt?

Iakttagelser
Av intervju med projektledare framgår att stödet från kommunens stödfunktioner
fungerar bra. Det som dock saknas är forum där det sker en samverkan innan ett
byggprojekt inleds. Vidare framgår det att samverkan och dialog under projektets
genomförande inte skett på ett systematiskt sätt. Det kan också vara otydligt vart
projektledare ska vända sig i vissa frågor, exempelvis rörande miljö och bygglovsfrågor
eftersom projekt- och arbetströmsplanering saknas.

Av intervjuer kan vi konstatera att företrädare för miljöenheten upplever att
miljöhandläggare behöver komma in tidigare i planeringsprocessen, exempelvis i
samband med diskussioner om placering av ny skola. Det förekommer även att
miljöenheten inte tillfrågas i samband med remisser vilket anses vara en brist. I
detaljplaneprocessen är dock miljöenheten med tidigt i processen. Här finns
planeringsgrupper med representanter från olika verksamheter. Sammanfattningsvis
anses samverkan fungera bra när det gäller nybyggnationer som föregås av detaljplaner
och mindre bra vid ombyggnationer då miljöenheten inte alltid är delaktig i
byggprocessen.

Av intervju med VD för Ängelholmshem framgår att stöd från och dialog med
fastighetsenheten överlag fungerar tillfredsställande.

Av intervjuer med företrädare för Ängelholmslokaler framgår att det upplevs svårt att få
stöd från kommunens stödfunktioner. Det finns en uppfattning att bolaget äger hela
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projektet när det har överlämnats från förvaltning till bolaget. Som nämnts i tidigare
avsnitt framgår det av intervjuer att förstudier och programhandlingar är bristande, vilket
gör att bolaget blir tvungen att utreda hur lokaler ska utformas för att uppfylla lagkrav
och verksamheternas behov.

Bedömning
Revisionsfråga: Utgör berörda kommunala funktioner ett adekvat stöd till bolagen i
byggprocessen och uppvisar dessa ett agilt arbetssätt?

Vår bedömning är att revisionsfrågan inte är uppfylld. Bedömningen baseras på att det
inte är tydligt vilka stödfunktioner som ska vara inblandade i planering och
genomförande av enskilda projekt. Detta är en stark indikation att det saknas en tydlig
projekt- och arbetsströmsplanering.

Aktiva åtgärder för samarbete
● Vilka åtgärder har vidtagits för att stärka samarbetet mellan kommunens olika

stödfunktioner och är dessa åtgärder adekvata?

Iakttagelser
Vi har i vår granskning har kunnat hitta underlag som styrker att vissa åtgärder vidtagits
för att stärka samarbetet mellan stödfunktionerna i kommunen. Den 16 oktober 2019
fattade kommunstyrelsen beslut att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att i samråd
med Familje- och utbildningsnämnden och Miljö- och tillståndsnämnden arbeta fram
förslag till riktlinjer för nya skolors och förskolors friyta.

Av intervjuer och protokoll kan vi konstatera att det upprättats riktlinjer för friytor vid1

förskolor och skolor. Granskningen av protokoll visar att samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30 godkände riktlinjerna som arbetats fram i samarbete mellan planenheten,
bygglovsenheten, miljöenheten, stadsmiljö, lärande och familj, mark- och exploatering
samt Ängelholmslokaler.

Granskning av beslutsprotokoll med tillhörande underlag visar att kommunstyrelsen
beslutade att Boverkets anvisningar gällande hur friytor ska anordnas och placeras ska
tillämpas i kommunen.

Sedan ett par år tillbaka finns en lokalplaneringsgrupp ansvarig för att driva
lokalförsörjningsprocessen i kommunen och där olika verksamhet finns representerade,
däribland de kommunala bolagen, miljö, bygg samt mark och exploatering.

Som nämndes i tidigare revisionsfrågan samarbetet mellan miljö- och
bygglovsfunktioner behöver stärkas i tidiga skeden, ex var skolor ska placeras.
Miljöenheten blir involverad oftast i planskedet, men det händer att miljöenheten missas
i remisser kring bygglovsärenden. Vid intervjuer framkom att rutiner för att stärka det
interna samarbetet håller på att ses över.

1 Ytor lämplig för lek och utevistelse vid förskolor och skolor
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Enligt erhållen uppgift har Ängelholmslokaler AB anställt en strategisk
fastighetsutvecklare. Ängelholmslokaler har beslutat att i samråd med huvuduppdrag
samhälle ta fram ett ram-, funktions- och lokalprogram för de olika typer av lokaler som
Ängelholmslokaler bygger och förvaltar till kommunen. Det har även diskuterats roller
och ansvar avseende hur detta dokument ska tas fram.

Bedömning
Revisionsfråga: Vilka åtgärder har vidtagits för att stärka samarbetet mellan kommunens
olika stödfunktioner och är dessa åtgärder adekvata?

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på att vi
kan styrka att vissa åtgärder har vidtagits att så att samarbetet mellan kommunens
stödfunktioner kommer att stärkas. Dock behöver samarbetet mellan kommunen och
bolagen stärkas i tidiga skeden i byggprocessen framförallt ansvarsfördelning för bland
annat förstudier och projekt.

Beslut avseende byggprocessen
● Vilka beslut om åtgärder har styrelsen för bolagen respektive nämnden fattat kopplat

till byggprocessen?

Iakttagelser
Inför att byggprojekt startar är det väsentligt att beslut kring förstudier,
projekteringsmodell och resurser har fattats. Även identifiering av risker i projektet är en
viktig del i förberedelsen inför projektets start. Om riskanalys har genomförts finns
förutsättningar att tidigt besluta om åtgärder för att minimera att riskerna påverkar
projektets genomförande på ett negativt sätt. Detta kan exempelvis handla om allokering
av resurser till att säkerställa att projektet mynnar ut i lokaler/fastigheter som är
ändamålsenliga för kommunens verksamheter.

Granskningen av bolagens styrelseprotokoll och samhällsbyggnadsnämndens protokoll
kan i viss utsträckning styrka att det fattats beslut avseende byggprocessen.

Av kommunstyrelsens protokoll kan vi inte utläsa att beslut om åtgärder har fattats för att
tydliggöra beställningsförfarandet av lokalprojekt.

Inom Ängelholmshem framgår det av protokoll att en handlingsplan har upprättats för att
bl.a. utveckla projektstyrningen inom bolaget. Uppföljning har skett till styrelsen vid
sammanträdet 2020-10-21 och visar att många åtgärder återstår att genomföra, bl.a.
översyn av befogenheter och ansvar, etablera rutiner för avvikelser samt utveckla
dialogen med kommunen avseende olika projektlösningar.

Inom Ängelholmslokaler har styrelsen 2021-02-08 lämnat ett uppdrag till VD att under år
2021 säkerställa att arbetet med investeringsprojekt fungerar.
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Bedömning
Revisionsfråga: Vilka beslut om åtgärder har styrelsen för bolagen respektive nämnden
fattat kopplat till byggprocessen?

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på att
bolagen har fattat beslut om åtgärder kopplat till byggprocessen, i form av uppdrag till
VD samt handlingsplan för att utveckla projektstyrningen.
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Bedömningar utifrån revisionsfråga

Bedömningar mot revisionsfrågor
Revisionsfråga Kommentar

Har en projektorganisation tillsatts
i byggprojekten och är denna
organisation ändamålsenlig
avseende bla roller och ansvar?

Delvis uppfylld

Utgör berörda kommunala
funktioner ett adekvat stöd till
bolagen i byggprocessen och
uppvisar dessa ett agilt arbetssätt?

Ej uppfylld

Vilka åtgärder har vidtagits för att
stärka samarbetet mellan
kommunens olika stödfunktioner
och är dessa åtgärder adekvata?

Delvis uppfylld

Vilka beslut om åtgärder har
styrelsen för bolagen respektive
nämnden fattat kopplat till
byggprocessen?

Delvis uppfylld

Rekommendationer
I syfte att utveckla verksamhet lämnas följande rekommendationer:

Styrelsen i AB Ängelholmshem och styrelsen i AB Ängelholmslokaler

● Att se över behovet av att införskaffa relevanta projektstyrningsverktyg för
genomförande av bygg- och anläggningsprojekten.

● Att styrelsen i AB Ängelholmshem säkerställer att handlingsplan för utveckling av
projektledning genomförs.

Kommunstyrelsen

● Att tillsammans med tjänstepersoner från utveckling- och serviceorganisationen och
bolagen förtydliga hur beställningar av lokalinvesteringar bör specificeras samt roller,
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ansvar, förväntad tidsåtgång i planerings- och genomförandeprocessen. väsentliga
delar, exempelvis programhandlingar, förstudier och riskanalyser.

2021-10-13

Carl-Gustaf Folkeson Said Ashrafi
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Ängelholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
2020-12-16. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Bilaga 1 - Processkarta
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Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 , 2021-10-13,  
   kl. 16:30-19:00  
 
Beslutande: Bengt Sävström, sammankallande 

Oskar Funes Galindo 
Ingemar Olsson 
Ulla Magnusson 
Lisbet Enbjerde 
Rolf Ekberg 
Ragnar Steen 
Gunilla Hildestrand 
Kurth Engwall 

  

Övriga närvarande: Karin Jung, § 79 
Said Ashrafi, PwC, § 81 
Carl-Gustaf Folkeson, PwC 
 

Paragrafer: 77-84  
 
 
Protokollet är digitalt justerat av: 

 
Bengt Sävström, Ordförande 
 
Rolf Ekberg, Justeringsperson 
 
Carl-Gustaf Folkeson, Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2021-11-09 
 
Datum för anslags nedtagande: 2021-12-01 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholm 
 
 

  



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2021-10-13 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

 

 
§ 77 Mötets öppnande 
Revisionens vice sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde. 
Revisionens sammankallande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket 
inte var fallet. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 78 Justering  
Kommunrevisionen beslutar  
att utse Rolf Ekberg till att justera dagens protokoll 
 

§ 79 Information delårsrapport 
Information lämnades om delårsrapport per 210831. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 80 Revisionsplan 
Information lämnades om pågående granskningar.  
 

Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 81  Lekmannarevision 
Föreligger utkast till granskning avseende byggprocessen.  
 
Kommunrevisionen beslutar  
att rapporten avseende granskning av byggprocessen ska översändas till kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen. Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast till den 
28 januari. 
 
att rapporten överlämnas för beaktande till samhällsbyggnadsnämnden samt styrelsen för 
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler 
 

§ 82  Omvärldsbevakning 
Information lämnades avseende PwC:s omvärldsbevakning.  
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen  
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Sammanträdesdatum 2021-10-13 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

 
§ 83  Rapporter 
Familje- och utbildningsnämnden – budget för år 2022 med verksamhetsplan 
Nämnden för omsorg och stöd – uppföljning avseende stärkt äldreomsorg 
Miljö och tillståndsnämnden – uppföljning av intern kontroll 
Beredningarna – Beredning 1 medborgardialog slutbetänkande 
Nämnden för kultur, idrott och fritid – nytt arbetssätt med föreningar utanför centralorten 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 84  Övriga frågor 
Föreligger förslag till sammanträdesdagar för år 2022 enligt följande;  
19 januari, 16 februari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 15 juni, 17 augusti, 14 september, 12 
oktober, 9 november samt 14 december. 
  
Kommunrevisionen beslutar  
att fastställa sammanträdesdagar för år 2022 enligt ovanstående förslag 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2021-11-10 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2021-11-10, kl. 16:30-19:30  
 
Beslutande: Bengt Sävström, sammankallande 

Ingemar Olsson 
Ulla Magnusson 
Lisbet Enbjerde 
Rolf Ekberg 
Gunilla Hildestrand 

  

Övriga närvarande: Marianne Malm, HR-chef, § 87 
Ingela Sylwander, ordf, Sonny Rosén, 1:e vice ordf,  
Yvonne Mollet-Bengtsson, 2:e vice ordförande, nämnden för 
omsorg och stöd, § 88 
Carl-Magnus Stenehav, PwC, § 89 
Mattias Johansson, PwC, § 90 
Carl-Gustaf Folkeson, PwC 
 

Paragrafer: § 85 - § 93  
 
 
Protokollet är digitalt justerat av: 

 
Bengt Sävström, sammankallande 
 
Lisbet Enbjerde, Justeringsperson 
 
Carl-Gustaf Folkeson, Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2021-11-12 
 
Datum för anslags nedtagande: 2021-12-06 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholm 
 
 

  



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2021-11-10 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

 

 
§ 85 Mötets öppnande 
Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde. 
Revisionens sammankallande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket 
inte var fallet. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 86 Justering  
Kommunrevisionen beslutar  
att utse Lisbeth Enbjerde till att justera dagens protokoll 
 

§ 87 Information HR-chef 
Marianne Malm informerade om aktuella frågor inom HR-området. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 88 Information nämnden för omsorg och stöd 
Presidiet för nämnden för omsorg och stöd är kallad till dagens möte enligt särskild 
dagordning. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 89 Granskning förnyelse/underhåll av VA ledningsnätet 
Föreligger granskningsrapport avseende granskning förnyelse/underhåll av VA 
ledningsnätet. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att rapporten avseende granskning av granskning ska översändas till kommunfullmäktige 
samt samhällsbyggnadsnämnden för beaktande 
 

§ 90 Delårsrapport 
Föreligger granskningsrapport avseende delår samt förslag till utlåtande. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att överlämna granskning av delårsrapport samt utlåtande till fullmäktige 

 
 
 
 
 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2021-11-10 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

§ 91  Omvärldsbevakning 
Information lämnades avseende PwC:s omvärldsbevakning.  
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen  

 
§ 92  Rapporter 
Kommunstyrelsen – planuppdrag för gång- och cykelvägar 
Nämnden för kultur, idrott och fritid – invigning stadsbibliotek, fritidsbanken 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 93  Övriga frågor 
Föreligger inbjudan till kommunrevisionen i Ängelholm att delta i revisionssamverkan med 
Region Skåne avseende granskning ”Effekter av Avtalet om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne”. 
  
Kommunrevisionen beslutar  
att delta i revisionssamverkan med Region Skåne enligt ovan 
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SDO for Mattias Johansson (5303376):
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