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 Ärendebeskrivning Dnr. 

       Inledning 

1 Val av justerare  

2 Föredragningslistan  

       Information 

3 Information om Aktivitet förebygger - Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj, 
och Maja Arvidsson, Aktivitet förebygger, informerar 

 

       Interpellationer och frågor 

4 Ev. interpellationer och frågor  

       Beslutsärenden 

5 Motion från Susanne Jönsson (S) om skate- och kickboardpark i Munka 
Ljungby 

2021/201 

6 Motion från Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) rörande 
skyltprogram 

2021/41 

7 Ansökan om ersättning för lokalkostnader, Pysslingen förskola 2018/857 

8 Försäljning av del av Ängelholm Rebbelberga 26:3 till RBA Roberts Bygg & 
Anläggning AB 

2021/459 

9 Försäljning av Vejby 242:10 till CintoProfil AB 2021/437 
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10 Återköp av Vejby 242:6 från Arreis AB 2021/440 

11 Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken 2020/548 

12 Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgift vid 
Hembygdsparkens parkering i dialog med Hembygdsföreningen 

2020/583 

13 Stöd till besöksnäringen under Coronapandemin 2021/140 

14 Förslag om extra semesterdagar till personal inom vård och omsorg inom 
huvuduppdrag Hälsa 

2022/35 

15 Förslag om extra stöd till föreningar år 2022 med anledning av 
Coronapandemin 

2022/36 

16 Revisionsplan och granskningsplan för kommunrevisionen 2022 2021/475 

       Valärenden 

17 Entledigande av Tim Brithén (EP) från uppdraget som ersättare i 
Kommunfullmäktige 

2022/22 

18 Entledigande samt val av ny ersättare i Valnämnden efer Viktoria Österling 
(C) 

2022/32 

       Inkomna motioner 

19 Ev. inkomna motioner  

       Anmälningsärenden 

20 Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter 
Rune Johansson (M) 

2021/418 

21 Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Tina 
Olsson (SD) 

2021/449 

22 Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Bert-
Inge Olsson (SD) 

2021/448 

23 Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige 
efter Måns Irhammar (EP) 

2021/450 

24 Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i Kommunfullmäktige 
efter Lars-Olof Ohrberg (EP) 

2021/458 

       Tillkommande ärenden 

25 Interpellation från Magnus Jonsson (S) ställd till Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Tomas Fjellner (M) om kommunens tillsynsarbete enligt plan- och 
bygglagen 

2022/51 
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26 Interpellation från Lars Karlsson (S) ställd till Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Tomas Fjellner (M) angående den nya gång- och cykelbron mellan 
Haradal och Nybroskogen 

2022/53 

27 Interpellation från Jan Anders Brundin (EP) ställd till Robin Holmberg (M) 
angående bevarande av befintliga Pyttebron 

2022/55 

28 Interpellation från Patrik Ohlsson (SD) ställd till Charlotte Engblom Carlsson 
(L) angående landsbygdspotten 

2022/56 

29 Kommunrevisionens protokoll 2022-01-12 2022/19 

30 Entledigande av Rikard Larsson (SD) från uppdraget som ersättare i 
Kommunfullmäktige 

2022/75 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 228 Dnr. KS 2021/201, NKIF 2021/43

Motion från Susanne Jönsson (S) om skate- och 
kickboardpark i Munka Ljungby

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har i april 2021 lämnat in en motion där det föreslås att en 
skate- och kickboardspark anläggs i Munka-Ljungby. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli den 2 november 2021
2. Beslut från nämnden för kultur, idrott och fritid den 20 september 2021
3. Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle den 6 september 2021
4. Motion från Susanne Jönsson (S) om en skate- och kickboardspark, den 23 april 

2021

Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Christina Hanstål (M) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag, att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 

Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer Lars Nyanders (S) yrkande mot Christina 
Hanståls (M) och Patrik Ohlssons (SD) yrkande. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen bifaller Christina Hanståls (M) och Patrik Ohlssons (SD) 
yrkande. Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för att föreslå
kommunfullmäktige anse motionen besvarad och Nej-röst för att föreslå
kommunfullmäktige bifalla motionen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Voteringen utfaller enligt följande: 

Ledamöter Ja Nej
Robin Holmberg (M) x
Liss Böcker (C) x
Lars Nyander (S) x
Patrik Ohlsson (SD) x
Eric Sahlvall (L) x
Linda Persson (KD) x
Åsa Larsson (S) x
Karl-Otto Rosenqvist (MP) x
Rose-Marie Broman (SD) x
Göran Larsson (M) x
Fanny Krumlinde Handreck (S) x
Maija Rampe (M) x
Christina Hanstål (M) x
Resultat 10 3

Kommunstyrelsen bifaller därmed arbetsutskottets förslag, att föreslå 
kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

Reservation
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet. 
Vi socialdemokrater kan se vinsterna
med att skapa mötesplatser för våra barn- och unga. Vi väljer att kalla det för
investeringar, investeringar i möjligheter för en aktiv fritid.
Ett gott exempel är den skatepark som etablerats på papegojan i Ängelholm, där
möjligheterna till olika typer av aktiviteter vuxit fram. Ett helt område där
Ängelholmare i olika åldrar kan mötas, röra på sig och utöva olika sorters sporter.
Vi vill göra samma sak i Munka Ljungby, skapa ett område för aktiviteter.
För den socialdemokratiska gruppen: Lars Nyander (S).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Ordförande godkänner begäran från Patrik Ohlsson (SD) om att få lämna en
Protokollsanteckning.
Sverigedemokraterna vill gärna ta ett större grepp om mötesplatserna i Ängelholms
kommun inkl Munka-Ljungby, för att komma fram till rätt prioriteringar givet
medborgarnas önskemål. Vi är därför inte beredda att bifalla motionens förslag i ett
enskilt ärende, men vi ser gärna att frågan om en skate- och kickboardpark i
Munka-Ljungby tas med i fortsatta diskussioner om hur vi bäst utvecklar
mötesplatserna i Ängelholms kommun.

Beslutet ska expedieras till
Motionären
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 216 Dnr. KS 2021/201, NKIF 2021/43

Motion från Susanne Jönsson (S) om skate- och 
kickboardpark i Munka Ljungby

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har i april 2021 lämnat in en motion där det föreslås att en 
skate- och kickboardspark anläggs i Munka-Ljungby. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli den 2 november 2021
2. Beslut från nämnden för kultur, idrott och fritid den 20 september 2021
3. Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle den 6 september 2021
4. Motion från Susanne Jönsson (S) om en skate- och kickboardspark, den 23 april 

2021

Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD, Liss Böcker (C ) och Robin Holmberg 
(M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer yrkandena mot varandra och finner att 
arbetsutskottet bifaller Patrik Ohlssons (SD) med fleras yrkande. Votering begärs. 

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för att föreslå 
kommunfullmäktige anse motionen besvarad och Nej-röst för att föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen. 
Voteringen utfaller enligt följande:
Ja-röst: Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C ), Linda Persson (KD) och Patrik 
Ohlsson (SD).
Nej-röst: Lars Nyander (S).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed bifallit Patrik Ohlssons (SD) med 
fleras yrkande, att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

Reservation
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet. Vi socialdemokrater kan se vinsterna 
med att skapa mötesplatser för våra barn- och unga. Vi väljer att kalla det för 
investeringar, investeringar i möjligheter för en aktiv fritid.

Ett gott exempel är den skatepark som etablerats på papegojan i Ängelholm, där 
möjligheterna till olika typer av aktiviteter vuxit fram. Ett helt område där 
Ängelholmare i olika åldrar kan mötas, röra på sig och utöva olika sorters sporter.

Vi vill göra samma sak i Munka Ljungby, skapa ett område för aktiviteter. 

För den socialdemokratiska gruppen: Lars Nyander (S).

Protokollsanteckning
Ordförande godkänner begäran från Patrik Ohlsson (SD) om att få lämna en
protokollsanteckning:

Sverigedemokraterna vill gärna ta ett större grepp om mötesplatserna i Ängelholms 
kommun inkl Munka-Ljungby, för att komma fram till rätt prioriteringar givet 
medborgarnas önskemål. Vi är därför inte beredda att bifalla motionens förslag i ett 
enskilt ärende, men vi ser gärna att frågan om en skate- och kickboardpark i 
Munka-Ljungby tas med i fortsatta diskussioner om hur vi bäst utvecklar 
mötesplatserna i Ängelholms kommun.

Beslutet ska expedieras till
Motionären
Kommunstyrelsen



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Kanslichef
Malin Lundberg
0431-46 80 96
Malin.lundberg2@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Datum: 2021-11-02 
Diarienummer: KS 2021/201
Ytterligare dnr: NKIF 2021/43
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande

Svar på motion från Socialdemokraterna om en skate- 
och kickboardspark

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har i april 2021 lämnat in en motion där det föreslås att en 
skate- och kickboardspark anläggs i Munka-Ljungby. 

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli den 2 november 2021
2. Beslut från nämnden för kultur, idrott och fritid den 20 september 2021
3. Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle den 6 september 2021
4. Motion från Susanne Jönsson (S) om en skate- och kickboardspark, den 23 april 

2021

Utredning
Nämnden för kultur idrott och fritid behandlade motionen vid sitt sammanträde 
den 20 september 2021 och beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad. I utredningen inför beslutet framkommer bland annat att det 
saknas finansiering för anläggande av skate- och kickboardpark i Munka-Ljungby, 
och att en sådan park inte finns med i plan för de kommande tre åren. 

Då det inte finns finansiering eller planering för en skate- och kickboardpark i 
Munka-Ljungby, och då det enligt utredningen från huvuduppdrag Samhälle finns 
flertalet andra fasta och mobila parker inom kommunen, föreslås att motionen av-
slås. 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att avslå motionen. 

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Motionären
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 68 Dnr. NKIF 2021/43, KS 2021/201

Svar på remiss av motion från Susanne Jönsson (S) om 
en skate- och kickboardpark i Munka Ljungby

Ärendebeskrivning
Det har kommit in en motion från Susann Jönsson (S) gällande anläggande av en 
skate- och kickboardpark i Munka Ljungby.  Det framgår i motionen att en sådan 
mötesplats som kan samla barn, unga och äldre skulle innebära närhet till 
upplevelser för invånare i hela kommunen. Anläggningen skulle bidra till mer 
rörelse och motion och hjälpa till att bryta ungdomars sociala isolation.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från Kultur och stad daterat den 6 september 2021
• Remiss från kommunstyrelsen den 1 juni 2021
• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 26 april 2021, § 95
• Motion från Susann Jönsson (S) inkommen den 23 april 2021

Yrkande
Susanne Jönsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Johnny Hagman (M), Eric Sahlvall (L), Susanne Resmark (M), Tina Chervén (KD) 
och Mats Sahlin (SD) yrkar bifall till förslag till beslut, d.v.s. att motionen ska anses 
besvarad. 

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de båda framlagda yrkandena och finner att 
nämnden bifaller att motionen ska vara besvarad. 

Omröstning begärs och genomförs. JA-röst för att motionen ska anses besvarad. 
NEJ-röst för bifall till motionen. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster mot 3 
NEJ-röster enligt omröstningslista nedan. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

LEDAMÖTER ERSÄTTARE                                   JA NEJ AVSTÅR

Christina Hanstål (M) Eric Sahlvall (L) 1
 
Susanne Jönsson (S) 1
 
Göran Claesson (SD) 1
 
Johnny Hagman (M) 1

Susanne Resmark (M) 1

Kitty Olofsson (S) 1
 
Ulf Mattsson (C) 1
 
Mats Sahlin (SD) 1
 
Tina Chervén (KD) 1
 
Tommy Jönsson (S) Daniel Coloka (S)

1

Charlotte Engblom-Carlsson, 
ordf. (L)

Christina Hanstål (M)
1

Summa: 8 3

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

Reservation
Susanne Jönsson (S), Kitty Olofsson (S) och Daniel Coloka (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Kultur och stad
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Enhetschef
Peter Björkqvist
468952
peter.bjorkqvist@engelholm.se

Till: Nämnden för kultur, idrott och fritid
Diarienummer: NKIF 2021/43
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-09-06

Svar på remissvar av motion från Susann Jönsson (S) 
om en skate- och kickboardpark i Munka Ljungby

Ärendebeskrivning
Det har kommit in en motion från Susann Jönsson (S) gällande anläggande av en 
skate- och kickboardpark i Munka Ljungby.  Det framgår i motionen att en sådan 
mötesplats som kan samla barn, unga och äldre skulle innebära närhet till upplevel-
ser för invånare i hela kommunen. Anläggningen skulle bidra till mer rörelse och 
motion och hjälpa till att bryta ungdomars sociala isolation.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från Kultur och stad daterat den 6 september 2021
• Remiss från kommunstyrelsen den 1 juni 2021
• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 26 april 2021, § 95
• Motion från Susann Jönsson (S) inkommen den 23 april 2021

Utredning
Ängelholms kommun är mottagare för liknande skrivelser om anläggande av skate- 
och kickboardparker i Ängelholms tätorter. Kommunen eftersträvar trygga mötes-
platser för olika målgrupper och har som långsiktig ambition att utveckla både nya 
och befintliga mötesplatser i de olika tätorterna. 

Mötesplatser i olika former är viktiga, framförallt de som attraherar barn- och 
unga. Föreningslivet i Ängelholm är stort, omfattande och utgör ett stort smörgås-
bord för boende i Ängelholm. De anläggningar där föreningar är verksamma utgör 
också mötesplatser för barn, unga och deras föräldrar och andra vuxna i form av 
ideellt arbetande föräldrar i roller som ledare och tränare. För att skapa en inbju-
dande och stimulerande miljö för föreningslivet krävs kontinuerlig upprustning, 
underhåll och nyinvesteringar. Dessa kostnader måste vägas mot utvecklandet av 
nya mötesplatser för skate- och kickboard.

I Ängelholms kommun finns det en anlagd skatepark vid Papegojan med olika akti-
vitetsytor för barn och vuxna. Området runt skateparken vid Papegojan har under 
tid utvecklats med anläggandet av bl.a. pargungor, kojor för mindre barn, hinderba-
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na, boulebana, målade spelytor på asfalten, belysning och multiarena. Det är en 
uppskattad plats som attraherar en stor mängd barn och unga samt föräldrar. 

Mobila s.k. pumptracks finns idag placerade i Skälderviken, Hjärnarp och 
Strövelstorp. En pumptrack är en rundbana där framförallt kickboardåkare tar sig 
framåt med hjälp av en pumpande rörelse och med hjälp av banans vågformade 
konstruktion. Erfarenheter som enheten för stadsmiljö har gjort vid förflyttning av 
dessa banor är tyvärr att de tar stor skada. En möjlighet skulle kunna vara att 
placera ut fler mobila pumptracks då det visar sig att nyttjandefrekvensen är hög. 

I anslutning till idrottsplatsen i Hjärnarp finns det utplacerade mobila skatehinder 
på en asfalterad yta. Nyttjandegraden på dessa är enligt ordförande i Hjärnarps IF 
att det alltid finns ett större eller mindre antal barn närvarande när inte vädret sät-
ter stopp.

Viktigt att påpeka är att definiera vad som menas med en skate- och kickboard-
park. Kostnaden för anläggande av skateboardparken vid Papegojan innebär en in-
vestering på ca 5 miljoner kr. Ska man bygga upp lekplats, utegym och andra ytor 
för att skapa en generationsöverskridande mötesplats behöver ytterligare investe-
ringar göras. Tanken med en generations- och könsöverskridande mötesplats är 
god, vuxennärvaron ökar och därmed också förutsättningarna för en trivsam och 
trygg mötesplats. Anläggs enbart en betongpark för skateboard och kickbike vet 
man idag att det kommer att attrahera en stor majoritet pojkar i olika åldrar.

För att tillgodose barnkonventionens intentioner arbetar Ängelholms kommun 
kontinuerligt med att balansera investeringar av skattemedel till nya mötesplatser 
för barn och unga samtidigt som redan befintliga behöver upprustas och underhål-
las för att upplevas som inbjudande, trygga och stimulerande.

Anläggandet av en skate- och kickboardpark är förknippat med tillgängliga skatte-
medel för investeringar. I den treårsbudget som är under framtagande för NKIF 
och SBN för åren 2022, 2023 och 2024 är det inte i Samhällsbyggnadsnämnden 
och i nämnden för Kultur, idrott och friluftsliv planerat för anläggande av skate- 
och kickboardpark i Munka Ljungby.

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen att föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad. 
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Maria Birgander
Chef kultur och stad

Peter Björkqvist
Enhetschef bad, idrott och friluftsliv

Beslutet expedieras till:
• Kommunstyrelsen
• Enhetschef bad, idrott och friluftsliv



• 
l 

FRAMTJDSPARTIET l ÄNGELH LM 

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2021-04-23 

Motion om en skate- och kickboardspark 

Medborgarnas tillgång till upplevelser i vår kommun måste se till kommunen som helhet. En 
växande kommun innebär att våra kransorter expanderar och där finns det ett underskott av 
upplevelser och aktiviteter. Genom att förlägga fler mötesplatser som kan samla barn, unga och äldre 
bygger vi en kommun för framtiden där utbudet i kransorterna innebär kortare resor och närhet till 
upplevelser för hela kommunen. 

Det finns bara fördelar med en skate- och kickboardspark i Munka Ljungby. Vi bedömer att det 
finns ett tillräckligt stort underlag av medborgare i området med omnejd som skulle gynnas och 
deltaga. Det skulle bidra till mer rörelse och motion och det skulle hjälpa att bryta ungdomars sociala 
isolation. 

Det är med glädje som jag läste Ängelholmsförslaget och kan bara instämma i förslagsställarens 
önskan och motivering till en skate- och kickboardspark Ett avslag på Ängelholmsförslaget i 
nämnden ser vi som ogrundat och hämmande för våra kransorter. 

För att klara framtidens utmaningar och främja en god hälsa bland ungdomar måste vi se till hela 
kommunen. 

Socialdemokraterna i Ängelholm yrkar 

Att en Skate- och kickboardspark anläggs i Munka-ljungby 

Suoe&u_ 
Susanne J öns so 

Socialdemokraterna i Ängelholm 

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 

angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-01-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 14 Dnr. KS 2021/41,  

Motion från Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius 

(SD) rörande skyltprogram 

Ärendebeskrivning 
Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) har till kommunfullmäktige lämnat 
in en motion med förslag att kommunens skyltprogram revideras med inspiration 
av motionens intentioner. Motionärerna anser bland annat att dokumentet behö-
ver förtydligas och bli mer formaliserat. 
 
Motionen har remitterats till Samhällsbyggnadsnämnden som har yttrat sig den 31 
augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande den 7 december 2021 

• KSAU Beslut 2021-12-15 § 234 

• Skyltprogram för Ängelholms kommun 

• Protokollsutdrag SBN den 31 augusti 2021, § 154 

• Tjänsteutlåtandehuvuduppdrag Samhälle den 14 juni 2021  
• Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD), inkommen den 21 januari 2021 

Yrkande 
Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD) och Christina Hanstål (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag, att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen. 
 
Eric Sahlvall (L), Liss Böcker (C) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. 

Proposition och omröstning 
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer yrkandet att föreslå kommunfullmäktige 
bifalla motionen mot yrkandet att föreslå att kommunfullmäktige ska anse 
motionen besvarad. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen.  

Votering begärs. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-01-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för att föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen och Nej-röst för att föreslå att 
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.  
 
Voteringen utfaller enligt följande: 
 

Ledamöter Ja Nej  

Robin Holmberg (M) x  

Liss Böcker (C)   x 

Lars Nyander (S)  x 

Patrik Ohlsson (SD) x  

Eric Sahlvall (L)  x 

Linda Persson (KD) x  

Åsa Larsson (S)  x 

Karl-Otto Rosenqvist (MP)  x 

Anders Ingvarsson (SD) x  

Ola Carlsson (M) x  

Daniel Coloka (S)  x 

Maija Rampe (M) x  

Christina Hanstål (M) x  

Resultat 7 6 
 

Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 234 Dnr. KS 2021/41,

Motion från Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius 
(SD) rörande skyltprogram

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) har till kommunfullmäktige lämnat 
in en motion med förslag att kommunens skyltprogram revideras med inspiration 
av motionens intentioner. Motionärerna anser bland annat att dokumentet behö-
ver förtydligas och bli mer formaliserat.

Motionen har remitterats till Samhällsbyggnadsnämnden som har yttrat sig den 31 
augusti 2021.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande den 7 december 2021
• Skyltprogram för Ängelholms kommun
• Protokollsutdrag SBN den 31 augusti 2021, § 154
• Tjänsteutlåtandehuvuduppdrag Samhälle den 14 juni 2021 
• Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD), inkommen den 21 januari 2021

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige
att bifalla motionen.



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 2021/41
Ytterligare dnr: SBN 2021/58
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-12-07

Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) och Johan 
Wifralius (SD) rörande skyltprogram 

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) har till kommunfullmäktige lämnat 
in en motion med förslag att kommunens skyltprogram revideras med inspiration 
av motionens intentioner. Motionärerna anser bland annat att dokumentet behöver 
förtydligas och bli mer formaliserat.

Motionen har remitterats till Samhällsbyggnadsnämnden som har yttrat sig den 31 
augusti 2021.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande den 7 december 2021
• Skyltprogram för Ängelholms kommun
• Protokollsutdrag SBN den 31 augusti 2021, § 154
• Tjänsteutlåtandehuvuduppdrag Samhälle den 14 juni 2021 
• Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD), inkommen den 21 januari 2021

Utredning
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande hänvisar till en pågående översyn av antalet 
styrdokument i kommunen. Nämnden föreslår att tjänstemannaorganisationen får i 
uppdrag att ta hänsyn till motionen i samband med detta arbete.

Kommunledningen instämmer i nämndens förslag. När det är aktuellt bör nuva-
rande skyltprogram bearbetas, både vad gäller innehåll och uttryck.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige

Att bifalla motionen.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Huvuduppdrag Samhälle för beaktande i arbetet med styrdokument



Skyltprogram för Ängelholms kommun     Råd och riktlinjer 

Enkelhet är en dygd
l 
ANCELHOLMS 

KOMMUN 
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S Y F T E

Så skapar vi skyltning som fungerar

Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger 
den liv och puls. Var för sig visar de vad husen innehåller, ger gatan 
karaktär och särart och gör det möjligt för invånare och kunder att 
snabbt orientera sig och hitta rätt. Tillsammans gestaltar skyltarna 
koncentrationen av aktiviteter och verksamheter.
 För att fungera måste skyltarna alltså synas och vara lätta att 
uppfatta. Samtidigt vill vi att de ska smälta in i miljön, som en själv-
klar och naturlig del av den – inte ta över den.
 Man kan jämföra med hur en skicklig skådespelare får upp-
märksamhet, i synnerhet när sorlet börjar stiga till störande nivåer. 
Då väntar han eller hon tyst, och sänker sedan rösten.
 Särskilt i centrum ställs det höga krav på skyltarnas form-
givning, färgsättning och ljussättning – och anpassningen till den 
närmaste omgivningen. Dålig skyltning skapar ”visuellt buller”, 
kaos, otrivsel och förvirring. Bra skyltning, med rätt information, 
utformning, form och storlek är däremot både säljande och vacker; 
den är bra för både verksamheten, huset och gatan. Det vi strävar
efter är lösningar som skapar ett tillskott till den visuella miljön, 
utan att ta makten från byggnaderna. Det gäller hela Ängelholm 
– både kommunens olika centrum, dess verksamhetsområden och 
längs vägarna.

Ängelholms skyltprogram beskriver vad du behöver tänka på när du 
ska skylta, vilka regler som gäller, när du behöver bygglov – och när 
du inte gör det. Dessa riktlinjer bidrar till att vi får en enhetlig och 
rättvis bedömning av skyltärenden och bygglovshantering.
 Tillsammans kan vi skapa det tydliga, tillgängliga, vackra och 
inbjudande gaturum som alla önskar sig: såväl handel, industri och 
andra verksamheter, både i centrum och utanför, som invånare och 
besökare.

Det vi strävar efter är lösningar som skapar ett
tillskott till den visuella miljön, utan att ta makten 
från byggnaderna.
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Det viktigaste rådet när man planerar sin skyltning är att ta hänsyn 
till omgivningen. Det gäller både stora och små aktörer, oavsett om 
de har egna manualer för sin grafi ska profi l eller ej.

Skyltar ska placeras i direkt anslutning till verksamheten.
I centrum ska de sitta på fasaden. Utanför centrum kan de också 
placeras på tomten. 

Det är huset som har huvudrollen. Fasaddetaljer som pilastrar, 
gesimser, burspråk och fönsteromfattningar ger fasaden karaktär och 
själ. Håll dem fria från skyltar och låt skyltningen samverka med 
dem i stället. Det vinner båda på.

Anpassa din skyltning till gatans och omgivningens karaktär.
En lösning som är funktionell och vacker i en miljö kan vara
förödande i en annan.

Alla vinner på återhållsamhet. Placera skyltarna i direkt anslutning 
till verksamheten, vid fönster eller dörr i bottenvåningen, och var 
sparsam med antalet skyltar. En tunn, sammanhållande linje över 
fönstren är ofta bättre än liknande skyltar över fl era fönster. Gatan 
som helhet vinner också på mindre skyltar – både till storlek och till 
antal – som därmed syns bättre. Paradoxalt, men sant.

Ö V E R G R I PA N D E  R Å D  O C H  R I K T L I N J E R

Omgivningen vinner på hänsyn

Betrakta fasaden som husets ansikte utåt. Utför infästning av 
skyltar, kablar och liknande med den respekt som den förtjänar, 
anpassad till fasadens färg och utformning i övrigt.

Bra skyltning är både säljande och vacker och tar hänsyn till sin omgivning. Det gäller 
också så enkla åtgärder som att anpassa infästningen av skylt och kablar till fasadens 
färg och utformning.



4

Samordna och samråd om skyltningen. Större fastighetsägare kan 
med fördel ta fram skyltprogram som styr och samordnar skyltning-
en i sitt fastighetsbestånd. 

Gör det gärna i samråd med oss på bygglovsenheten. Bygglovs-
enheten är både bollplank och myndighet i skyltfrågor.
Utnyttja oss gärna som samtalspartner, helst i god tid före både an-
sökan om bygglov och beställning av skylt. Genom att rådgöra med 
oss blir det enklare för dig att skapa en lösning som tillfredsställer 
både dig i din roll som kommersiell aktör och kommunen i sin roll 
som garant för en attraktiv miljö. Telefon till kundtjänst är 0431-
870 00.

Ett av de eff ektivaste sätten att ta hänsyn till omgivningen är att samordna skylt-
ningen. Här kan de större fastighetsägarna spela en viktig roll, gärna i samråd med 
stadsarkitektkontoret och Ängelholms Näringsliv AB.
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Ju mindre information, desto bättre skylt. En symbol eller ett 
sammanfattande ord som ”Tobak”, ”Advokat” eller ”Frisör” är
eff ektivare än att räkna upp tjänster och varumärken. Enkelheten
gör skylten lättare att se, läsa och tolka.

En vacker, välgjord skylt drar blickarna till sig. Val av material, 
typsnitt, bokstavsmellanrum osv. påverkar alltid resultatet. Att välja 
typografi  är ett yrke i sig: ta råd av dem som kan det.

Textens läsbarhet beror på bokstävernas storlek och betraktnings-
avståndet. En enkel tumregel är att en väl utförd skylttext kan läsas 
på ett avstånd som är 300 gånger skriftens höjd. 10 centimeter höga 
bokstäver kan alltså utan problem läsas på 30 meters avstånd.

Välj färg, form, format och material i samklang med skyltningen 
på resten av huset – och ännu hellre med resten av gatan. Finns det 
redan en samordnad skyltning är det oftast både enklast och snyggast 
att följa denna.

E N K E L H E T  Ä R  E N  D Y G D

Konkreta råd om utformning av skyltar

En vacker skylt utformad i samklang med huset drar blickarna till sig. Tydligheten och 
symbolen gör skylten lättare att se, läsa och tolka.
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Mörkret förvandlar vår upplevelse av hus och gator. Mycket av 
stadens stämning ligger i dess belysning – inte minst i ljuset från 
lysande och belysta skyltar. I mörkret är skyltarna om möjligt ännu 
mer beroende av sin omgivning än på dagen. En liten, lysande skylt 
på en mörk gata kan vara uppseendeväckande. På en stor, upplyst 
aff ärsgata kan den försvinna nästan helt. På samma gata kan en skylt 
helt utan belysning däremot fungera utmärkt.

Med hjälp av belysning kan en skylt påverka omgivningen ännu mer i mörkret än i 
dagsljus. På gott eller på ont.
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Ängelholms kommun rymmer både tätortsmiljöer, externa handels-
områden, industriområden, idrottsanläggningar och landsbygd.
De olika miljöerna ställer helt olika krav på skyltningen och
anpassningen av den till omgivningen.

I  C E N T R U M  –  O C H  U TA N F Ö R

Olika krav i olika miljöer

Stora verksamhetsskyltar kan vara motiverade i storskaliga verksamhetsområden. Verksamhetsskyltar placeras i direkt anslutning till verksamheten.
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Flaggskyltar är särskilt användbara i trånga gaturum där fasadskyltar kan vara svåra 
att se på håll.

Exempel på verksamhetsskylt placerad direkt på fasaden.
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SKYLTAR I CENTRUM
(hit räknas framförallt Ängelholms stadskärna och Munka-Ljungby 
centrum, men även områden med centrumkaraktär inom till
exempel Skälderviken, Strövelstorp, Hjärnarp, Vejbystrand och 
Margretetorp).

Fasadskyltar är skyltar som monteras på eller strax utanför fasaden. 
Det kan vara målade bokstäver på putsad fasad, lösa bokstäver, neon-
skyltar, enkelsidiga skyltlådor eller planskyltar. De senare kan med 
fördel utföras i plexiglas.

Utstående skyltar, eller fl aggskyltar, är fasadskyltar som monteras 
vinkelrätt mot fasaden. De är särskilt användbara i trånga gaturum 
där fasadskyltar kan vara svåra att se på håll. Flaggskyltar kan vara 
dubbelsidiga planskyltar och skyltlådor eller pendelskyltar som 
hänger från en stång. De placeras av tradition ovanför eller intill 
entrédörren och bör göras så graciösa och lätta som möjligt.
 En fl aggskylt bör inte sticka ut mer än en meter, hänga ned mer 
än 50 centimeter eller ha en större skiva än 0,5 m2. Den ska ha en fri 
höjd på minst 2,3 meter över mark.
 Utanför gångbanan måste den fria höjden vara 4,5 meter. Både fasadskyltar (här en så kallad fl aggskylt) och hängande skyltar ska ha en fri höjd 

på minst 2,3 meter över mark  (4,5 meter om den sticker ut utanför gångbanan).

Hängande skyltar är skyltar som hänger under arkader och större 
skärmtak. Här gäller samma frimått som för fl aggskyltarna.
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”Gatupratare” kräver polistillstånd. Anpassa ljusstyrkan hos lysande skyltar efter platsen och dess förutsättningar.

Skyltar för allmänna anläggningar följer samma regler som verksamhetsskyltar. Det är fasaden som har huvudrollen. Låt skylten samverka med den.
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Reklamskyltar är skyltar som marknadsför produkter eller verk-
samheter som inte har någon direkt koppling till platsen. De tillför 
därmed ingen viktig information utan konkurrerar i stället med 
viktiga budskap och ska därför vända sig inåt mot besökarna av den 
verksamhet som vill göra reklam. Tillfällig affi  schering är tillåten på 
anvisade platser. Kontakta kundtjänst för mer information, växel 
0431-870 00.

Lysande skyltar kan vara neonskyltar (i dag oftast med energisnålare 
och mer långlivade LED-lampor), bakgrundsbelysta lösa bokstäver, 
skyltlådor, fl aggskyltar med inbyggd belysning samt elektroniska 
och/eller bildväxlande skyltar. 
    Utforma skyltbelysningen och anpassa ljusstyrkan så att den 
skapar ett mervärde för platsen och människorna som bor och vistas 
där. Undvik stora lysande ytor.
   Elektroniska och/eller bildväxlande skyltar är inte tillåtna i 
centrum eftersom de lätt blir för dominanta. De ska undvikas även i 
övrigt, eftersom de kan försämra trafi ksäkerheten.

Fönsterskyltar: Man behöver inget bygglov för att skylta innanför 
fönstret, fast det kan vara lika eff ektivt som (och i allmänhet betyd-
ligt billigare än) en fasadskylt.

Takskyltar, dvs. skyltar som sticker över takfoten, är inte tillåtna 
eftersom de blir dominanta och påverkar byggnadens utformning. 

Hänvisningsskyltar, dvs. skyltar som inte är placerade i direkt
anslutning till verksamheten, är inte tillåtna eftersom de bidrar till 
det informationsbrus som riskerar att skymma viktigare budskap.

Att skylta innanför fönstret kan vara lika eff ektivt som utanför. Dessutom behöver man 
inte söka bygglov.
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Andra skyltar kan vara
• fl aggor, som ska användas mycket restriktivt i stadsmiljö.

•  uppfällbara markiser, som inte behöver något bygglov om de  
 till färg och form är avstämda med huset och dess färger samt
 saknar påtryckt verksamhetsnamn. Markiser ska ha en fri höjd
 över mark på minst 2,3 meter (4,5 meter om de sticker ut   
 utanför gångbanan).

•  så kallade gatupratare eller trottoarpratare, dvs. fristående  
 skyltar som placeras på marken i anslutning till verksamheten.  
 Dessa kan utgöra hinder för synskadade och rörelsehindrade,  
 kräver polistillstånd och ska tas in när butiken är stängd.
 Roterande, vinddrivna skyltar och vippskyltar är inte tillåtna.

Uppfällbara markiser behöver bygglov om de har påtryckt verksamhetsnamn.
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SKYLTAR UTANFÖR CENTRUM
Hit räknas områden både med och utan detaljplan.

Verksamhetsskyltar är skyltar som med namn och symboler visar 
var olika verksamheter fi nns. Verksamhetsskyltarna är viktiga för 
både näringsliv och allmänhet och placeras i direkt anslutning till 
verksamheten, till exempel på fasad eller tomtmark. Om verksam-
hetsbyggnaderna syns från omkringliggande vägar, bör skyltarna i 
första hand placeras på fasaderna, istället för fristående på tomten. 
   I vissa fall kan det vara motiverat med stora skyltar, till exempel 
vid större trafi kleder och i storskaliga verksamhetsområden. I andra, 
känsligare lägen som bostadsområden och kulturhistoriskt värdefulla 
områden – eller komplicerade trafi kmiljöer – får man i stället ta 
extra hänsyn vid utformning, placering och val av skala.
 Skyltar får i princip inte placeras över takfot, eftersom de blir 
för dominanta och påverkar byggnadens utformning.

Hänvisningsskyltar är skyltar som hjälper allmänhet och leveran-
törer att hitta verksamheter som inte är väl synliga från omgivande 
vägar. Hänvisningsskyltar ska användas sparsamt och kan med fördel 
samordnas till en skylt för exempelvis ett handels- eller industriom-
råde, som placeras på ett strategiskt läge vid infart eller liknande. 

Även anläggningar för allmänheten, som till exempel idrottsanlägg-
ningar, kan behöva hänvisningsskyltar som i så fall hanteras på 
samma sätt.
     Längs kommunens gator och vägar ansvarar Ängelholms kom-
mun för hänvisningsskyltning. Trafi kverket sköter all skyltning längs 
de större vägarna.

Skyltar för allmänna anläggningar, som till exempel idrotts-
anläggningar, följer samma regler som verksamhetsskyltar. Förutom 
namn på skyltpelare/skyltstolpe eller fasad kan det också fi nnas en 
bestämd skyltyta för löpande information om kommande evene-
mang – eventuellt också för sponsorer.
 Skyltarna ska anpassas till platsen i både utseende och skala och
placeras så att de tillgodoser kraven på trafi ksäkerhet.
   Kultur- och fritidsförvaltningen eller anläggningens ägare kan 
med fördel sköta samordningen och söka bygglov. 
 Permanenta reklamskyltar hör hemma inom anläggningen och 
placeras till exempel i anslutning till parkering, på fasad eller inne i 
hallen/arenan.
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Verksamhetsskyltar placeras i direkt anslutning till verksamheten, gärna samlat och på fasaden.

Reklamskyltar, permanenta affi  schtavlor/pelare och vepor 
marknadsför produkter eller verksamheter som inte har någon direkt 
koppling till platsen. De tillför därmed ingen viktig information 
utan konkurrerar i stället med viktiga budskap. De ska därför vända 
sig inåt mot besökarna av den verksamhet som vill göra reklam: 
idrottsplats, köpcentrum, parkeringsplats etc.

Bildväxlande och elektroniska skyltar blir lätt dominanta och 
drar mycket uppmärksamhet till sig. De är därför olämpliga ur både 
trafi ksäkerhets-, stads- och landskapsbildssynpunkt. De bör därför 
användas mycket sparsamt och endast för samhällsinformation – och 
undvikas helt vid komplicerade trafi ksituationer samt i närheten av 
bostäder. 
 Ängelholms kommuns digitala infartsskyltar är avsedda för sam-
hällsinformation och utåtriktade budskap som positivt marknadsför 
Ängelholm, till exempel information om evenemang och aktiviteter. 
Reklam för företag eller produkter får inte förekomma.
 Förslag till budskap på skyltarna kan lämnas via
www.engelholm.se/infartsskyltar.
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Vilka lov eller tillstånd krävs?
Skyltar kräver alltid någon typ av lov eller tillstånd. Det är fastig-
hetsägaren som har det juridiska ansvaret för fastighetens skyltar.
All skyltning kräver därför tillstånd från fastighetsägaren. För skyltar 
inom områden med detaljplan krävs dessutom bygglov, vilket söks 
hos stadsarkitektkontoret.
 Utanför områden med detaljplan krävs inte bygglov, men det 
kan krävas tillstånd från Trafi kverket eller länsstyrelsen. Skyltning 
nära vägar är nämligen – tvärt emot vad många tror – alltid till-
ståndspliktig. Detta gäller även om skylten står på hjul, en vagn eller 
liknande:
•  Tillstånd för skyltar inom vägområdet söks hos Trafi kverket, enligt  
 väglagen.
•  Tillstånd för skyltar inom 50 meter från vägområdet söks hos  
 länsstyrelsen, enligt väglagen.
•  Tillstånd för skyltar längre bort söks också hos länsstyrelsen, men  
 enligt lagen om gaturenhållning och skyltning. Du behöver dock  
 inte söka tillstånd enligt denna lag om skylten gäller aff ärsrörelse  
 eller annan verksamhet som är belägen direkt på platsen.

B Y G G L O V S A N S Ö K A N

Så här får du tillstånd
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Blanketten som ska användas heter ”Ansökan om bygglov m m” 
och fi nns som pdf på kommunens webbplats www.engelholm.se. 
(Klicka på ”Bygga, bo & miljö”, sedan på ”Blankettarkiv”, sedan på 
”Bygga och bo”. Välj ”Ansökan om skylt”.)
 Fyll i hela ansökan och komplettera den med 

•  beskrivning av projektet

•  måttsatt situationsplan som visar var på tomten skylten
 ska placeras

•  fasadritningar måttsatta och med skylten måttriktigt inritad,
 alternativt fotomontage före och efter montaget

•  måttriktig sektionsritning för uthängande skyltar

•  redovisning av eventuell belysning med ljusstyrka, spridnings- 
 vinklar etc.

B Y G G L O V S A N S Ö K A N

Så här får du bygglov

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, försedda 
med skalstock och nedvikta till A4-format.
 Om handlingarna inte uppfyller kraven behöver de komplet-
teras. Det gör att handläggningstiden blir längre.
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Exempel på kostnader för bygglov (2017)

• Granskning av skyltprogram 4 480–8 960:-
• Prövning mot skyltprogram 896:-
  därutöver per skylt 448:-
• Prövning utan gällande skyltprogram 2 016–4 704:-
  därutöver per skylt 1 030–2 374:-
• Skylt, skyltpelare, stadspelare 2 688–6 720:-
• Vepa  3 584–8 960:-
• Förbesiktning, per gång 448–896:-
• Remiss Trafi kverket m fl  672:-

Väsentlig ändring av skylt innebär samma avgift
som för ny skylt.
 

Här fi nns vi
Skicka ansökan till Bygglovsenheten, Ängelholms kommun, 
262 80 Ängelholm eller till bygg@engelholm.se.

Ring och boka tid med Kundtjänst tel 0431-870 00. 

Övriga tillstånd 
För övriga tillstånd, kontakta
•  Polisen, telefon 114 14
•  Trafi kverket, telefon 0771-921 921.
•  Länsstyrelsen i Skåne, telefon 040-25 20 00 eller 044-25 20 00.
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• Rådgör med oss på bygglovsenheten innan du
  bestämmer dig – eller beställer.

• Enkelhet är en dygd och gör skylten eff ektivare.

• Anpassa färg, form, format, belysning etc. efter hus- och  
 gatumiljö.

• Ansök om bygglov i god tid.

• Placera skylten vid fönster eller dörr i bottenvåningen,  
 dvs. i direkt anslutning till verksamheten.

• Försäkra dig om att skylten inte är farlig på något sätt.

S Å  F Å R  D U  K O L L

Checklista för bra skyltning
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Det fi nns ett antal lagar och förordningar som reglerar skyltning och 
bygglov i Ängelholms kommun;

L A G A R  O C H  F Ö R O R D N I N G A R

Texterna som styr

Plan- och byggförordningen (2011:338)
• 6 kapitlet, paragraf 3

Väglagen (1971:948)
•  paragraf 3, 43, 46

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 
och skyltning
•  paragraf 5–10

Ordningslagen (1993:1617)
•  3 kapitlet, paragraf 1–3

Förordning om gaturenhållning och skyltning (1998:929)
•  paragraf 2 och 3

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ängelholms kommun, 
KF § 7 1996-01-22, reviderad KF § 54/2010-04-26.
•  paragraf 9 och 10
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Tillsammans kan vi skapa det tydliga, tillgängliga, vackra
och inbjudande gaturum, både i centrum och utanför, som alla 
önskar sig: såväl handel, industri och andra verksamheter, som 
invånare och besökare.

Skyltprogrammet är framtaget och producerat av ID kommunikation i samarbete med Bygglovsenheten.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-08-31

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 154 Dnr. SBN 2021/58, KS 2021/41

Motion från Patrik Ohlsson (SD)  och Johan Wifralius 
(SD)  rörande skyltprogram

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) har till kommunfullmäktige lämnat 
in en motion med förslag att kommunens skyltprogram revideras med inspiration 
av motionens intentioner. Motionärerna anser bland annat att dokumentet behöver 
förtydligas och bli mer formaliserat.

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens ordförande har i ett delegeringsbeslut 2021-02-17 remitterat 
ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 31 augusti 2021.  

Beslutsunderlag
• Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD), inkommen den 21 januari 2021
• Beslut Kommunfullmäktige den 25 januari 2021, §30
• Delegeringsbeslut den 17 februari 2021
• Tjänsteutlåtande, 14 juni 2021

Pernilla Fahlstedt, huvuduppdragschef, presenterar på sammanträdet förslag på 
ändringar i tjänsteutlåtandet/yttrandet förhållande till utsänt beslutsunderlag.

Yrkande
Alexander Johnsson(SD), Niklas Oddson(KD), Staffan Laurell(M), Magnus 
Jonsson (S), BrittMarie Hansson(S) och Anton Nyroos(S) yrkar bifall till förslaget 
från det redigerade tjänsteutlåtandet..

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna förslag till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen som 
svar på remiss i ärendet motion från Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) 
om skyltprogram.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-08-31

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Planeringschef Samhälle



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Tf verksamhetschef
Henrik Bertheden
468982
Henrik.Bertheden@engelholm.se

Till: Samhällsbyggnadsnämnden
Diarienummer: SBN 2021/58
Ytterligare dnr: KS 2021/41
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-06-14

Yttrande över motion om förslag på revidering av 
kommunens skyltprogram

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) har till kommunfullmäktige lämnat 
in en motion med förslag att kommunens skyltprogram revideras med inspiration 
av motionens intentioner. Motionärerna anser bland annat att dokumentet behöver 
förtydligas och bli mer formaliserat.

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens ordförande har i ett delegeringsbeslut 2021-02-17 remitterat 
ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 31 augusti 2021.  

Beslutsunderlag 
• Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD), inkommen den 21 januari 2021
• Beslut Kommunfullmäktige den 25 januari 2021, §30
• Delegeringsbeslut den 17 februari 2021
• Tjänsteutlåtande, 14 juni 2021

Utredning/Yttrande
I januari 2020 antog kommunstyrelsen nya riktlinjer för styrdokument i kommu-
nen. I samband med arbetet med framtagande av nya riktlinjer blev det tydligt att 
kommunen har ett stort antal styrdokument och att antalet ökar. Till följd av detta 
genomfördes en översyn i syfte att minska ner antalet styrdokument till maximalt 
50 stycken. Översynen och sammanslagningen, även benämnt klustring, beslutades 
av kommunstyrelsen i augusti 2020.  

Utifrån ovan beslut ska ett flertal styrdokument slås ihop och hanteras under en ge-
mensam rubrik. Det som idag benämns skyltprogram har framöver föreslagits ingå 
i styrdokumentet ”Riktlinjer för bebyggd miljö”. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Ett arbete gällande översyn av ingående styrdokument, däribland skyltprogrammet, 
inleddes under våren 2021. 

Den 8 juni gav kommundirektören huvuduppdragen i uppdrag att ta fram nya för-
slag på lämplig klustring, och vid klustringen lägga större vikt vid vad som är bäst 
för kommunen som helhet. Uppdraget att se över klustringen ska återrapporteras 
senast den 31 oktober 2021. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår med hänvisning till ovanstående att tjänste-
mannaorganisationen får i uppdrag att ta hänsyn till motionen i samband med 
klustringsarbetet.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden be-
sluta

att godkänna förslag till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen som 
svar på remiss i ärendet motion från Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) 
om skyltprogram.

Pernilla Fahlstedt
Chef Samhälle

Henrik Bertheden
Tf Verksamhetschef Arkitektur & teknik

Beslutet expedieras till:
• Kommunstyrelsen
• Planeringschef Samhälle



Ängelholm 210105 

Motion om ändring av skyltprogram 

Ängelholms kommun har ett skyltprogram, tidigare kallat "skyltpolicy", bestående av 
råd och riktlinjer för skyltning i Ängelholms kommun. skyltprogrammet används både 
som information till allmänheten och som stöd vid politiska beslut. 

l inledningen av skyltprogrammet framgår dess syfte, enligt 

Ängelholms skyltprogram besktiver vad du behöver fankä på när du ska skylta, vilka 
regler som gäller, när du behöver bygglov- och när du inte gör det. 

Detta finner vi väl formulerat, men vi finner också att dokumentet i övrigt inte i alla 
delar uppfyller syftet. Den kritik vi har gäller främst: 

* Dokumentet är i stora delar subjektivt, känsloladdat och med alltför hög individuell 
prägel av den som skrivit det. Vi menar att det istället borde vara mer formaliserat. 
T.ex förekommer formuleringar som 

- "En lösning som är funktionell och vacker i en miljö kan vara förödande i en annan". 
- "Gatan som helhet vinner också på mindre skyltar- både till storlek och till antal -
som därmed syns bättre. Paradoxalt, men sant." 
- "Man kan jämföra med hur en skicklig skådespelare får uppmärksamhet, i synnerhet 
när sorlet börjar stiga till störande nivåer. Då väntar han eller hon tyst, och sänker 
sedan rösten" 

* Dokumentet har en förbjudande och generaliserande inställning vad gäller 
elektroniska skyltar. Med rådande utveckling blir möjligheterna allt bättre att designa 
elektroniska skyltar i samklang med omgivande miljöer och med hänsyn till 
omgivande ljussättning inklusive dagsljusets skiftningar. Det borde dokumentet ta 
höjd för. 

* Dokumentet är i stora delar för detaljstyrt, t. ex angående skyltars placering. En 
poäng med hög detaljstyrning är förstås underlättande av likabehandling, men varje 
falls specifika omständigheter måste också ge ett spelrum för när skyltar ska tillåtas 
och inte. 

* Det måste finnas en öppning för att skylta på avstånd från verksamheten, när 
verksamheten inte har en chans att få skyltar synliga när de placeras på egen 
fastighet. 

* På ett ställe i dokumentet står "Flaggor ska användas mycket restriktivt i 
stadsmiljö". Troligen kan detta strykas eftersom flaggskyltar behandlas i en annan del 



Ängelholm 210105 

av dokumentet och vanliga flaggor på flaggstång hanteras i ett eget dokument. 
Flaggor på flaggstång är dessutom inte bygglovspliktiga. 

* Vilket område som avses med centrum behöver förtydligas. Vid 
samhällsbyggnadsnämndens möte i december togs ett beslut där sjukhuset och 
stationen räknades till centrum, vilket togs som motiv i tjänstemannasvaret för att 
föreslå avslag på 2 skyltningar. Sjukhuset och stationen har knappast samma 
förutsättningar för flaggning som stadskärnan och borde därför inte omfattas av ett 
gemensamt centrum-begrepp i sammanhanget. 

* Telefonnummer förekommer på flera håll i dokumentet, både till kommunen och till 
externa aktörer. Telefonnummer och andra personbundna uppgifter blir som bekant 
lätt inaktuella och bör därför inte förekomma i dokumentet. 

Mot bakgrund av synpunkterna ovan finner vi att skyltprogrammet behöver revideras. 
Vid en revidering kan dock även fler hänsyn behöva tas än de vi nämnt ovan, och 
motionen bör anses genomförd även om en revidering inte till punkt och pricka 
uppfyller va~e synpunkt vi framfört ovan. 

Sverigedemokraterna yrkar 

att skyltprogrammet revideras med inspiration av motionens intentioner. 

Patrikfhlsson ~) 

( -:!'~(/~ 

Alexander Johnsson (SD) Bo Salomonsson (SD) 

Anders lngvarsson (SD) 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-01-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 15 Dnr. KS 2018/857, 

Ansökan om ersättning för lokalkostnader, Pysslingen 

förskola 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har i maj 2021 beslutat fastställa modell för ansökan och 
beräkning av extra ersättning till fristående förskolor och skolor avseende 
lokalkostnader. 
 
Pysslingen förskolor (AcadeMedia AB) har i e-post inkommit med en ansökan om 
extra ersättning för lokalkostnader avseende etablering av förskola i Havsbaden 
(Globen 1) för 90 barn. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-18 

• KSAU Beslut 2021-12-15 § 233 

• Ansökan om extra lokalbidrag från Pysslingen Förskolor (AcadeMedia AB).  

• Hyresavtal mellan 3Hus Holding AB och Pysslingen Förskolor (AcadeMedia 
AB). 

Yrkande 
Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Lars Nyander (S) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i andra hand 
att ärendet ska avslås. 

Proposition och omröstning 
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer först proposition på Lars Nyanders (S) 
återremissyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
behandlas vid sammanträdet. 
 
Ordförande ställer sedan proposition på Maija Rampes (M) med fleras 
bifallsyrkande mot Lars Nyanders (S) avslagsyrkande. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

Votering begärs. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-01-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

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

Ledamöter Ja Nej  Avstår 

Robin Holmberg (M) x   

Liss Böcker (C)  x   

Lars Nyander (S)  x  

Patrik Ohlsson (SD) x   

Eric Sahlvall (L)   x 

Linda Persson (KD) x   

Åsa Larsson (S)  x  

Karl-Otto Rosenqvist (MP) x   

Anders Ingvarsson (SD) x   

Ola Carlsson (M) x   

Daniel Coloka (S)  x  

Maija Rampe (M) x   

Christina Hanstål (M) x   

Resultat 9 3 1 
 

Kommunstyrelsen bifaller därmed arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja Pysslingen Förskolor (AcadeMedia AB) extra lokalersättning avseende 
etablering av förskola i Havsbaden (Globen 1, Ängelholm) för maximalt 90 barn i 
enlighet med tidigare fastställd ersättningsmodell, 

att finansiering sker genom att ianspråkta medel som avsatts för framtida 
lokalkostnader under kommunfullmäktige.  

Reservation 
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Vår uppfattning är att våra kommunala medel ska användas i våra egna 
verksamheter. Detta lokalstöd gör det än mer lukrativt för privata välfärdsföretag 
att etablera sig i vår kommun och dessutom på medborgarnas egen bekostnad. 

Vi anser att det är helt orimligt att de privata välfärdsbolagen som redan plockar ut 
enorma vinster i utdelning på våra skattemedel ska få ännu mer. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-01-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutat att bifalla den extra 
lokalersättningen då det inte finns några särskilda skäl som motiverar ett högre 
bidrag för lokalkostnader. Beslutet innebär ett också ett avsteg från 
likabehandlingsprincipen och det minskar konkurrensneutraliteten. Det finns en 
överhängande risk för att förslaget skapar kostnadsdrivande effekter utifrån att 
ersättning lämnas för högre ersättningar än grundbeloppet men inte medger att 
motsvarande avdrag görs för lokalkostnader som är lägre än grundbeloppet.  

Den blå-gröna majoriteten med stöd av SD har med detta förslag tydligt visat hur 
ansvarslöst deras agerande är samt hur deras uppfattning om god ekonomisk 
hushållning av kommunala resurser ser ut.  

För den socialdemokratiska gruppen Lars Nyander (S).  

Beslutet ska expedieras till 
• Pysslingen Förskolor (AcadeMedia AB) 

• SST Ekonomi & kvalitet 

• HU Lärande o familj 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 233 Dnr. KS 2018/857, 

Ansökan om ersättning för lokalkostnader, Pysslingen 
förskola

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i maj 2021 beslutat fastställa modell för ansökan och 
beräkning av extra ersättning till fristående förskolor och skolor avseende 
lokalkostnader.

Pysslingen förskolor (AcadeMedia AB) har i e-post inkommit med en ansökan om 
extra ersättning för lokalkostnader avseende etablering av förskola i Havsbaden 
(Globen 1) för 90 barn.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-18
• Ansökan om extra lokalbidrag från Pysslingen Förskolor (AcadeMedia AB). 
• Hyresavtal mellan 3Hus Holding AB och Pysslingen Förskolor (AcadeMedia 

AB).

Föredragande tjänsteperson
Eknomichef Stefan Marthinsson föredrar ärendet för arbetsutskottet.

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

Lars Nyander (S) yrkar avslag på föreliggande förslag.

Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer proposition på bifall respektive avslag på
föreliggande förslag. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande
förslag. Votering begärs.

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till
föreliggande förslag och Nej-röst för avslag till föreliggande förslag. Voteringen
utfaller enligt följande:



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Ja-röst: Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik 
Ohlsson (SD)..
Nej-röst: Lars Nyander (S).
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed bifallit föreliggande förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Pysslingen Förskolor (AcadeMedia AB) extra lokalersättning avseende 
etablering av förskola i Havsbaden (Globen 1, Ängelholm) för maximalt 90 barn i 
enlighet med tidigare fastställd ersättningsmodell. 

att finansiering sker genom att ianspråkta medel som avsatts för framtida 
lokalkostnader under kommunfullmäktige. 

Reservation
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, avslag på 
förslaget.
 
Vår uppfattning är att våra kommunala medel ska användas i våra egna 
verksamheter. Detta lokalstöd gör det än mer lukrativt för privata välfärdsföretag 
att etablera sig i vår kommun och dessutom på medborgarnas egen bekostnad.
Vi anser att det är helt orimligt att de privata välfärdsbolagen som redan plockar ut 
enorma vinster i utdelning på våra skattemedel ska få ännu mer.
Den blå-gröna majoriteten med stöd av SD har med detta förslag tydligt visat hur 
ansvarslöst deras agerande är samt hur deras uppfattning om god ekonomisk 
hushållning av kommunala resurser ser ut.

För socialdemokraterna.
Lars Nyander

Beslutet ska expedieras till
• Pysslingen Förskolor (AcadeMedia AB)
• SST Ekonomi & kvalitet
• HU Lärande o familj



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
468177
Stefan.Marthinsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2018/857
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-11-18

Ang ansökan om ersättning för lokalkostnader, Pyss-
lingen förskola

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i maj 2021 beslutat fastställa modell för ansökan och beräk-
ning av extra ersättning till fristående förskolor och skolor avseende lokalkostna-
der.

Pysslingen förskolor (AcadeMedia AB) har i e-post inkommit med en ansökan om 
extra ersättning för lokalkostnader avseende etablering av förskola i Havsbaden 
(Globen 1) för 90 barn.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-18
• Ansökan om extra lokalbidrag från Pysslingen Förskolor (AcadeMedia AB). 
• Hyresavtal mellan 3Hus Holding AB och Pysslingen Förskolor (AcadeMedia 

AB).

Utredning
Kommunstyrelsen har fastställt modell för ansökan och beräkning av extra ersätt-
ning till fristående förskolor och skolor för lokalkostnader. 

Utifrån de underlag rörande investeringskostnader och hyresavtal som kommunen, 
SST/Fastighetsenheten, tagit del av och granskat görs bedömningen att dessa är 
rimliga. Investeringen bedöms till 34 mnkr inklusive moms vilket är lägre än inve-
steringskostnaderna per kvadratmeter byggyta för de förskolor som kommunens 
bolag uppfört på senare tid. 
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Förskola Pysslingen 
FSK

Ekens FSK Munkalyckans 
FSK

Tegelgårdens 
FSK**

Ägare 
Drift

3 Hus
Pysslingen

Ä-lok 
Kommunen

Ä-lok 
Kommunen

Ä-lok 
Kommunen

Fastighetsbeteckning Globen 1 Rektorn 3 Räfsan 3 Tegelbruket 11

Total Projektkostnad
34 Mkr* 

(Inkl Moms)
44 Mkr 

(exkl Moms)
37 Mkr 

(exkl moms)
78,6 Mkr 

(exkl moms)
Jämförelse projektkost-
nad inklusive moms 34 000 000 kr 55 000 000 kr 46 250 000 kr 98 250 000 kr

Hyra inkl fastighetsdrift 2 600 000 kr 3 300 000 kr 2 550 000 kr 5 000 000 kr

Antal barn 
6 avd. 

ca 90 barn
4 avd. 

ca 70 barn
4 avd. 

ca 75 barn
8 avd. 

max 160 barn

Projektkostnad per barn 377 778 kr 628 571 kr 493 333 kr 491 250 kr

Hyreskostnad per barn 28 889 kr 47 143 kr 34 000 kr 31 250 kr
*En privat FSK med Privat drift kan ej dra moms i entreprenaden som en kommun kan. Därför är projekt-
kostnader inkl moms. 
**Tegelgården utgår från senaste budgetunderlaget och hyran är framräknad via nyckeltal.  

Hyreskostnaden (kallhyra) uppgår till 2 295 000 kronor enligt det hyresavtal som 
tecknats mellan hyresvärden 3Hus Holding AB och Pysslingen Förskolor (Acade-
Media AB). Kostnader för el, värme, vatten och sophämtning bedöms uppgå till 
322 000 kronor medan städningen bedöms kosta 300 000 kronor per år.

Utifrån fastställd modell har ekonomienheten gjort en beräkning av den maximala 
tillkommande lokalersättningen enligt följande:

Förskola 90 barn Totalt Per barn
Kallhyra 2 295 000
El/värme/vatten/sophämtning 322 000
Lokalvård 300 000
Total lokalkostnad 2 917 000 32 411
Kommunens fastställda bidrag 2022 2 077 380 23 082
Maximal extra lokalersättning 839 620 9 329

Som framgår av beräkningen ovan uppgår den maximala extra lokalersättningen till 
ca 840 tkr utifrån fastställt lokalbidrag 2022. Detta bygger dock på att förskolan har 
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90 inskrivna barn. Är barnantalet lägre blir också ersättningen lägre. Ersättningen 
kommer att betalas ut månadsvis i efterskott utifrån faktiskt rapporterat barnantal. 

Vad gäller el/värme/vatten/sophämtning så betalas ersättningen ut månadsvis 
(1/12 per månad) men att avstämning sker årsvis i efterskott utifrån faktiska kost-
nader. Det innebär alltså att ersättningen kan bli både lägre och högre beroende på 
faktisk kostnad jämfört med schablonen ovan. 

Eftersom förskolan bedöms stå klar 2023 så kommer ersättningsnivån att ändras 
utifrån vilken lokalersättning som kommunen fastställer inför 2023.

Finansiering kan ske genom att ianspråkta medel som avsatts för lokalkostnader i 
kommunfullmäktiges budget. På helårsbasis har 2800 tkr avsatts för detta projekt, 
vilket stämmer väl med den bedömda kostnaden ovan.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Pysslingen Förskolor (AcadeMedia AB) extra lokalersättning avseende 
etablering av förskola i Havsbaden (Globen 1, Ängelholm) för maximalt 90 barn i 
enlighet med tidigare fastställd ersättningsmodell. 

att finansiering sker genom att ianspråkta medel som avsatts för framtida lokal-
kostnader under kommunfullmäktige. 

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
• Pysslingen Förskolor (AcadeMedia AB)
• SST Ekonomi & kvalitet
• HU Lärande o familj



-3HUS HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL 

Undertecknande parter har denna dag träffat fö ljande hyresavtal. 

Nr: ---=20.:..:2:....1....:-Qc.::.B--=·3..:..1 __ 

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller 

1. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm 3Hus Holding AB 559223-8603 

2. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB 556035-4309 

Aviseringsadress: 

Box 213, 101 24 stockhol m 

3· Loka le ns adress Kommun: Fastighetsbeteckning: 
m.m Ängelholm Globen 1 

Gata: Trappor/hus: l Lokalens nr: 

(Ej bestämt) Fribadenvägen 2,4,6 eller Linfärgevägen 1 ,3,5 

4· Lokalens Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas t ill 
användning Förskola 

~ Användni ngsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. 
Bilaga: 1 

5· Hyrestid Från och med den: l Till och med den: 

2023·07-01 2038-06-30 

6. Uppsägningstid/ Uppsägn i ng av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 18 månader före den avtalade hyrestidens utgång. 
Förlängningstid 

l annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med ~ 3 år O månader 

7· Loka lens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick. 

O En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på til lträdesdagen i 
Bi laga: 

förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdaodet av brister, dels överenskomna ändringar framgår 
av b ifogat besiktnings· och åtgärdsprotokolL 

8. Lokalens storlek Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2 

och omfattning 

LOA 1 och 2 900 

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran 
respektive hyresvärden rätt t ill högre hyra. 

~Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bi laga: 2 

~Til lfart för bil för i· ~ Platsför O Plats för skyltskåp/ 1:8:1 Parkeringsplats(er) O Garageplats(er) D 
och urlastning skylt automat för 5 bil(ar) för bil(ar) --- ---

9.lnredning Lokalen uthyrs 

D utan särskild för verksamheten avsedd in redning 1:8:1 med särskil d för verksamheten avsedd inredning en l bilaga 
Bi laga: 2 

10. Underhåll D Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderl igt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt til lhandahåller för 
verksamheten. 

D Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, delsav inredning som hyresvärden 
eventuellt särski lt t ill handahåller för verksamheten. 

1:8:1 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 3 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har 
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. 

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen. 

Allmänna och 1:8:1 Annan överenskommelse enligt bilaga Bi laga: 3 
gemensamma 
utrymmen 

11. Ledningar för 1:8:1 Hyresvärden D Hyresgästen 
telefoni och data· 
kommunikation bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger til l de 

ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. 

D Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bi laga: 

Fastighetsägarna Sveriges formulär 128.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. 
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Sid 2 (4) 

Nr: __ _:2:.:0-=2-'-1--"-0.;:_8--"-3-'-1 _ _ 

Undertecknande parter har den na dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter fö lj ande texten gäller 

12. Skylta r, Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt at t sätta upp för verksamheten sedvanlig skyl t , under fö rutsättn ing att hyresvärden inte 
markiser m.m. har befogad an ledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga t illstånd av berörda myndigheter. Övriga 

anordning ar såsom markiser och antenner får i n te sät tas u p p utan hyresvärdens till stånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden 
i godtagbart skick. 

Vid mera omfattande fastig hetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter 
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden. 

Hyresvärden fö rbin der sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna ti ll den av hyresgästen förhyrda lokalen utan 
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifr ågavarande väggar. 

D Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. 
Bilaga: 

:1.3. Hyra Kronor 2 295 000 kr per år exklusive nedan markerade tillägg 

:1.4- lndex ~Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausuL Bilaga: 4 

:1.5. Fastighetsskatt ~Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausu L l D Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 5 

:1.6. 
Hyresvärden t i Il handahål l er/ombesörjer Driftskostnader 
~El ~VA ~Värme ~Varmvatten D Kyla ~Ventil ation 

Betalning: 

El ~ Hyresgästen har eget D Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D Ingår i hyran. Bilaga: 
abonnemang. driftskostnadsklausu l. 

VA D Hyresgästen har eget ~ Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D Ingår i hyran . Bilaga: 6 
abonnemang. driftskostnadsklausu l. 

Värme D Hyresgästen har eget ~ Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D Ingår i hyran. Bil aga: 6 
abonnemang. driftskostnadsklausu l. 

Varmvatten D Hyresgästen har eget ~ Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D Ingår i hyran . 
Bilaga: 6 

abonnemang. driftskostnadsklausu l. 

Kyla D Hyresgästen har eget D Hyresgästen betalar i en lighet med bifogad D Ingår i hyran. 
Bi laga: 

abonnemang. driftskostnadsklausu l. 

Ventilat ion D Hyresgästen betalar i en lighet med bifogad ~Ingår i hyran . Bilaga: 
driftskostnadsklausu l. 

:1.7. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av 

~ hyresvärden D hyresgästen 

:1.8.Avfalls- l den omfattning hyresvärden är skyldig att delstil lhandahålla utrymme för lag r i ng av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen 
hantering skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsorterin g som hyresvärden 

kan komma att besluta. Härutöver gäl ler följande: 

~Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfal l som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
{dock el i g ge; det l; y; esvii1 du i att t i llloaiidal;ella av fall3kii•l o el i e; f o; de;ligt av fal bu t; yiiiliiC). Hyresgästen förbinder sig att med 
renhål lningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall. 

D Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för f lera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till 
hyresvärden beta l a ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara procent. Hyresti llägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till kronor per år. 

D Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran . 

D Särskild reglering enligt bilaga 
Bi laga: 

:1.9. Snöröjning och D ingår i hyran l D ombesörjs och bekostas av hyresgästen ~~ 11nnan reglering enligt bilaga Bi laga: 7 
sandning 

20. Oförutsedda Sku lie efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökning ar uppkomma för fastigheten på gr u n d av 
kostnader a) införande eller höjning av särski ld för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet 

kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastig heten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till 
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller mynd ighet 

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning ti Il hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala 
årliga kostnadsökningen för fastigheten . 

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara 100 procent. 

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i fö rh ål lande till de i fastigheten vid t idpunkten för 
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är 
uthyrda görs därvid en uppskattn ing av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 

Med skatt enligt a) ovan avses inte momsoch fast ighetsskatt i den mån ersättni ng för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas 
sådana kostnader som vid kontraktets ingående i n te beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersätt ni n gen betalas enligt 
nedanstående regler om hyrans betal ning. 

Fastig hetsägarna Sveriges formulär 128.3 upprättat 2028 i samråd med SABO, Svensk Handel och Vi sita. Eftertryck förbjuds. 



---3HUS HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL Nr: 2021.08-31 -----------------

Undertecknande parter har denna dag t räffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller 

21. Mervä rdesskatt 
(moms) 

Hyresgästens O Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. 
momspli kt IZ! Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen . 

Hyresvä rde ns O Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje til lfälle 

momsplikt gällande moms. 
IZ! Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig t i Il moms föruthyrning av lokal en ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid 

varje t illfälle gällande moms. 

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enl igt vid varje t id punkt gällande regler fö r moms på 
hyran, på i förekommande fall enl igt hyreskontraktet utgående t i l lägg och andra ersättningar. 

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande -såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även 
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse- blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen 
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av 
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande. 

22. Hyra ns Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr: 
betalning IZ! kalendermånads början O kalenderkvartals början genom insättning på (ej fastställt) 

23. Ränta, beta l- Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt 
ningspåminnelse lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m. 

24. Nedsättning av 
hyra 

Avtalat ski ck Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för t1d då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat 
m.m arbete somsärskil t anges i detta kontrakt medtillhörande bi l agor. 

sedvanligt O Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvan ligt underhåll av lokalen eller 
underhåll fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler. 

IZ! Hyresgästen har inte rätt t i Il nedsättning av hyran för hi n der eller men i nyttjanderätten ti ll följd av att hyresvärden låter utfö ra sedvan Ii g t 
underhåll av lokalen ellerfastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och 
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras. 

O Parterna är överens om att rätten til l nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av Bilaga: 
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt sär sk i Id bilaga. 

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett 
sådant sätt att den uppfyller vid varjetidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga fö reskrifter för mi l j ön. Hyresgästens ansvar för 
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 Sjordabalken. 

O För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausuL Bilaga: 

O Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

2 6. Revisions- Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av instal lationer såsom el - eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i 
besiktningar hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om 

hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som 
myndigheten har föreskrivit. 

27. Tillgä nglighet Hyresgästen ansvarar för att ti llträde t ill sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som fö reträder hyresvärden eller som personal fr ån 
t ill vissa utrymmen energi bolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång t i Il för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom 

förhållanden i hyresgästens verksamhet. 

28. P BL-avg ifte r Om hyresgästen utan erforderligt bygg lov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enli gt 
reglerna i plan- och bygglagen (PB L) tvi n gas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen ti ll hyresvärden betala ersättn ing med 
motsvarande belopp. 

29. Bra ndskydd IZ! Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausuL Bilaga: 8 

30. O Hyresvärden ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd 
Myndig hetskrav 

IZ! Hyresgästen 
av nu gällande eller framt ida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande 

m.m. för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. 

31. Ombyggnads- Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i 
och övrigt. 
ändringsarbete 

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger 
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör. 

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge 
hyresvärden tillträde tilllokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden 
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skäli g omfattning ersätta hyresvärden om krav på 
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt . 

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritn ingar upprättas. Kostnaden för 
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen. 

O Annan överenskommelseenligt bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokal en ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande fö rete 
Byggvaru- byggvarudeklarationer-i den mån sådana finns utarbetade-för de produkter och material som ska ti llföras lokalen. 
deklaration 

/l/l_ 
Fastighetsägarna Sveriges formulär12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visi ta. Eftertryck förbjuds. ISign (Jt< l/tf t?.vJ 



HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL 

Sid 4(4) 

Nr: __ _:2:..:.0=.2.:...1·..::.08.:..·..::.3.:...1 __ 

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ru ta innebär att den därefter fö ljande texten gäller 

32. säkerhet Hyresgästen ska t ill hyresvärden senast den 2021-09-30 lämna säkerhet för sina förp liktelser enl igt detta kont rakt genom 

C8J borgen ställd av D bankgarant i intill et t belopp om D annan säkerhet i form av 
Bil aga: 9 

AcadeMedia Support AB 

Om avtalad säkerh et inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kon trakt fö rfa ll et, om hyresvärden före t i Il t rädet så påfordrar. 

33· Försäkringar Hyresvärden är skyld ig att teckna och vidmakthåll a sedvanlig fast ighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den fö rhyrda lokalen 
ligger. Hyresgäste n är skyld ig att t eckna och vidmakt hålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrott sskydd och ansvar för 
den egna verksamheten . 

D Annan överenskommelse om försä kri ng, se bilaga. 
Bil aga: 

34· Yttre å verkan D Hyresvärden C8J Hyresgästen 

ska svara för skador på gr u n d av åverkan på ti ll lokalen ti llhörande fönster, skyltfönst er, skyltar samt entre- och andra dörrarell er portar 
som leder t ill eller från lo kalen. l samt liga fa ll omfattar ansvaret även karmar, bågar oc h foder . 

35· Lå sanordningar D Hyresvärd en C8J Hyresgäst en 

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgäst ens företagsförsäkring . 

36. Återställa nde Senast vid hyresförhåll andets upphö rande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och 
vid avflyttning återställt lokalen i godtagbart skick. 

D Annan överenskommelse om bortförande och återställande en ligt bi laga. 
Bilaga: 

Parterna ä r en iga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktn ing av lokalen. Om t ill följd av hyresgästens 
åtgärder -vidtagn a med ell er utan hyresvärdens medgivande - lokalen vid avflyttni ng innehåller material, som inte särski lt överenskommits 
att hyresvärden sva rar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostn ader för kvittblivning såsom 
fö rekommande avfall sskatt, t ransport och avgift för deponering e ller motsvarand e. 

37· Force majeure Hyresvärden frit ar sig f rån skyldighet att fu ll göra sin del av kontraktet och från skyld ighet att betala skadestånd om hyresvärdens åt aganden 
inte alls eller endast till ono rmalt hög kostn ad kan fu llgöras på g rund av krig eller upplopp, på g rund av sådan arbet sinställelse, bl ockad, 
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentl ig myndig het som hyresvärden inte råde r över och inte heller ku nnat fö rutse. 

38. Hantering av C8J Information t ill hyresgäst om beh and ling av personuppgifter, se bi laga. Bilaga: 10 
personuppgifter 

39· Särskilda Tilläggsavtal om för verksamheten avsedd inredning/utrustning som Hyresgästen själv Bil aga: 
bestämmelser 

instal lerar samt har underhålls- och utbytesansvar för, se bilaga 11 . Bilaga: 11 

Bilaga: 

Villkor för avtalets giltighet , se bilaga 12. Bilaga: 12 

Bi laga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

40 . Underskrift Detta kont rakt, so m i n te utan särskil t medg ivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vi lka partern a t agit var sitt . 
Tid igare kon t rakt mellan parterna avsee nde denna lokal upphör att gälla fr .o.m. detta kontrakts ikraftträdande. 

Ort/datum: Ort/datu m: 

Astorp, 2021-08-31 Stockholm, 2021-0;) --6~ 
Hyresvärd en s namn : Hyresgästens namn: 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm Pysslingen Förskolor och Skolor AB 

3Hus Holding AB 
_if_ L_j_ 

N a~ombud): C8J Firmat ecknare ~~rt;;tat~ C8J Firmat ecknare 

--- _:,/A. _,_ 
D Ombud en ligt 

l 
D Ombud en ligt 

fullmakt fullma kt 

Namnförtyd l igande: l l t-Um nför;ttt nde: ~~'~ ku (s-V1--t Christer Andersson Veronic örsgård och 

Fastighetsägarna Sveriges fo rmulär12B.3 up prättat 2 0 1 8 i samräd med SABO, Svensk Handel o ch Visita. Eftertryck fö rbjuds. 



pysslingen 

Stockholm 

1021 02 25 

FÖRSKOLOR 

Lokalens användning. 

Pysslingen Förskolor och skolor AB tänker använda den tilltänkta 
lokalen; Globen l i Ängelholm, för förskoleverksamhet. 

Det innebär att vid ett godkännande från kommunen kommer lokalen att 
användas som förskola, dvs en verksamhet för utbildning och omvårdnad 
för barn mellan 1-5 år. 

Verksamheten kommer att bedrivas på dagtid utifrån kommunens 
riktlinjer för öppethållande. Viss aktivitet kan ske på kvällstid och helger 
så som, föräldramöte, personalmöten och städning. 

Pysslingen Förskolor 

BO\ 113 

101 24 Srockholm 

W ebb: pl<>lmg~n.s~ forskolor 

Epost: mlo@p~<slingen sr 

Tel: Ofl 451 54 00 
SidJ l 

13 J LJr(;J\. 1 



-~ 3HUS TILLÄGG 
Beskrivning av ny producerad lokal 

Sid 1 ( 1) 

Bilaga nr: 2 

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande t ill ägg. 

Avser Hyreskontrakt nr: l Fastighetsbeteckning: 

2021-08-31 Globen 1 

Hyresvärd Namn: Personnr/Orgnr: 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm 3Hus Holding AB 559223-8603 

Hyresgäst( er) Namn: Personnr/Orgnr: 

Pyssl ingen Förskolor och Skolor AB 556035-4309 

Namn: Personnr/Orgnr: 

Tillägg Lokal nypreduceras för förskoleverksamhet med 90 barn. Byggnationen utförs med Pysslingens förskola 
"Boängen" i Knivsta som referens avseende lokalytor, se bilaga 13. 

Underskrift Ort/datum: Ort/datum: 

Åstorp, 2021-08-31 Stockholm, 2021- oj --(7~ 
Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn: 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm Pysslingen Förskolor och Skolor AB 

3Hus Holding AB /J 

N•m""WbZ:'~ - C8JFirmatecknare 7l;:J7;L C8JFirmatecknare 

Dombud en ligt / Dombud enligt 

fullmakt fullmakt 

Namnförtydl igande: l ~am';;"förtydl~~'"de: 
ko_ fa {/1 ~ Vu! l SP'V( Christer Andersson Veronica Rorsgård och 

Fast ighetsägarna Sveriges Formulärförtillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär. 



Avser 

Hyres värd 

Hyresgäst 

Hyreskontrakt nr: 

2021-08-31 

Namn: 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖRLOKAL 
FÖRDELN ING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR 

l Fastighetsbeteckning: 

Globen 1 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm 3Hus Holding AB 

Namn: 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB 

Sid 1 (4) 

Bilaga nr: __ 3 __ 

Personnr/Orgn r: 

559223-8603 

Personnr/Orgnr: 

556035-4309 

Fra mgår det inte av gränsdragningslistan e ller annan överenskomme lse vem som har underhålls- e ller utbytesansvar gällerföljande. 

:1.. Fa stighetsägaren/hyresvä rden ansvararför allt som en ligtjordaba lkens bes tämmelse r kan hä nföras t ill fastighets- eller byggnadstillbe hör. 
2. Hy resgästen ansvararför alllös egendom. Hyresgästen ansvarar också för a llt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger in i loka lerna under 

pågående kontraktstid, även om egendomen är att betrakta som fastig hets- eller byggnadstillbe hör. 

Hur gräns-
dragningslistan 1. Gränsdragningsl istan rör bara objekt som ingår i upplåtelsen enligt hyresavtalet. 
ska f y llas i 2 . Markera underhålls- och utbytesansvar med X vid varje punkt nedan. Var noggrann med att gå igenom hela gränsdragningslistan . 

Markera även om utrustning saknas, genom anteckning eller strykn ing av punkten. Detta är viktigt för att undvika framt ida tvister mellan 
parterna. 

3. Parterna kan, till ledn ing för ett ställn ingstagande när en viss utrustnin g bör bytas, göra en anmärkning om den förväntade återstående 
användningst iden med hänsyn t ill t .ex. tekni sk eller ekonomisk livslängd. 

4. Om ett särskilt underhållsansvar krävs för vi ss utrustning, exempelvis att serviceavtal ska t ecknas, bör en anmärkn ing göras om detta. 
S· Om en part har underhållsansvar men kostnaden ska bäras av den andra parten, bör en anmärkning görasom detta. 

Definitioner 
1. Underhåll 

Åtgärder vi lka syftar till att löpande upprät thåll a funktionen hos ett objekt så att objektet uppnår normal livslängd. Den funktion som ska 
upprätthållas är den för objektet avsedda med hänsyn t i Il objektets skick vid hyresförhållandets början, objektets ålder och prestanda. 
Åtagandet omfattar planerad skötsel av objektet såväl som reparation och byte av eng ångsart iklar och försli tningsdetaljer. Åtgärder ska 
utföras fackmässigt. 

2. Utbyte 

Med utbyte avses att byta ut ett nedan markerat objekt i sin helhet. Utbyte ska ske när li vslängden uppnåtts, när underhåll int e läng re kan 
utföras eller inte längre kan utföras t i ll en skäl ig kostnad. 

ALLMÄNT 
Underhållsansvar Utbytesansvar 

H v Hg H v Hg Anmärkning 

Lokalen, Entre- och andra dörrar som leder t ill eller fr ån lokalen ~ D ~ D utvändigt 

Dörröppnare och dörrstängare ~ D ~ D 
Skyltar, skyltskåp D ~ D ~ HG:s egendom 

Fönster och karmar ~ D ~ D 
Markiser D D D D Utrustning saknas 

Lastintagi-kaj D D D D Utrustning saknas 

Belysningsarmaturer ~ D ~ D 
skyltbelysning D ~ D ~ HG:s egendom 

Lekutrustning inkl besiktning av denna D ~ D ~ HG:s egendom 

D D D D 
Loka len, 
invändigt 

Ytskikt väggar D ~ D ~ 

Ytskikt tak D ~ ~ D 
Ytskikt golv D ~ ~ D 
Innerdörr, inklusive beslag, dörrstängare D ~ ~ D 
Dörröppnare och dörrstängare D ~ ~ D 

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär n r. 1 02, ä d ramtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visit a. 
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds. 



ALLMÄNT 
f orts. 

Loka len, 
invändigt 
forts. 

Våtrum 

Toalett 

Pentry 

Inredning 
som 
hyresvärden 
särski lt 
tillhanda· 
hållerför 
verksam· 
hete n 

INSTALLATIONER 

Värme 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖRLOKAL 
FÖRDELN ING AV UNDERHÅLLS· OCH 
UTBYTESANSVAR 

Underhållsansvar Utbytesansvar 
H v Hg H v Hg 

Fönster och karmar o IZI l8l D 
Glaspartier i lokalen o D o D 
Skyltar o IZI D l8l 
Rullja lusier o D D o 
Fast belysning IZI o IZI D 
Särskil t anpassad belysning för verksamheten o o D o 
Sol- och insynsavskärmningsanordning D IZI D l8l 
Fast skåpsinredning o IZI IZI D 
Sanitetsporslin o IZI IZI o 
Duschar o IZI IZI D 
Ytskikt golv D IZI IZI D 
Ytskikt väggar o IZI o IZI 
Ytskikt tak o IZI IZI D 

o D D D 

o D D D 
Sanit etsporslin o IZI IZI D 
Ytskikt golv o IZI IZI D 
Ytskikt vägg ar o IZI D IZI 
Ytskikt tak o IZI IZI o 
Sittring toalettstol o IZI D IZI 

o o o o 
Maskiner i kök och pentry o IZI o IZI 
Köksinredning o IZI IZI D 

o D D D 

o D D D 

o o o o 
o o o o 
o o D D 

o o D o 

Luftvärme D D D D 
Värmecentraler IZI o l8l o 
Värmeväxlare IZI o IZI D 
Värmeåtervinningssystem IZI o IZI D 
Övriga värmeanläggningar IZI o l8l o 
Mätare IZI o IZI D 

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges fonnulär nr. 102., är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visit a. 
Revid erat 1018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds. 

Sid2 (4) 

Bilaga nr: _ _ 3 __ 

Anmärkning 

Utrustning saknas 

HG:s egendom 

Utrustning saknas 

HG ansvarar för ljuskälla 

Utrustning saknas 

HG:s egendom 

HG:s egendom 

Utrustning saknas 



INSTALLATIONER 
forts. 

V ä r me forts. 

Vatten, 
avlopp 

El 

Ky la och 
ventilation 

Lås och 
säkerhet, 
i loka le n 

Lås och 
säkerhet, 
skalskydd 

Hissar och 
rulltrappor 

Varmvattenberedare 

Utslagsbackar 

Mätare 

Go lvbrunnar 

Vattenlås 

Fettavskiljare 

El mätare 

Elcentraler 

E luttag och dosor 

Särskilt kylaggregat 

Till- och frånluftsdon 

Kylaggregat till data- och/eller serverrum 

Kylaggregat t ill förvarings- och avfallsrum 

Andra fläktanordningar 

Mätare 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖRLOKAL 
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR 

Underhållsansvar Utbytesansvar 
H v Hg H v Hg 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

~ D ~ D 

~ D ~ D 

~ D ~ D 

D ~ ~ D 

D ~ ~ D 

~ D ~ D 

~ D ~ D 

~ D ~ D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

~ D ~ D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

~ D ~ D 
Ventilationsanläggning inkl filter- utbyte ~ D ~ D 
Fettfilter för kök D ~ D ~ 

Lås D ~ D ~ 

Larm D ~ D ~ 

Monitorer och detektorer D D D D 
Övervakni ngskameror D D D D 

D D D D 

D D D D 
Dörrlås till entro!er och andra dörrar D ~ D ~ 
som leder till eller från lokalen 

Övervakningskameror D D D D 
Monitorer och detektorer D D D D 

D D D D 

D D D D 
Personh issar ~ D ~ D 
Gods-/varuhissar D D D D 
Rulltrappor D D D D 

Denna gränsdragning slista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 1 02, är framtagen 2014 i samr3d med Svensk Handel och Visita. 
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO . Eftertryck förbjuds. 

Anmärkning 

Sid 3 ( 4) 

Bilaga nr: _ _.::.3 __ 

Utrustning saknas 

Underhåll avser rengöring 

Underhåll avser tömning 

Utrustning saknas 

Utrustning saknas 

Utrustning saknas 

Utrustning saknas 

HG bekostar installation 

HG bekostar installation 

Ut rustning saknas 

Utrustning saknas 

HG bekostar installation 

Utrustning saknas 

Utrustning saknas 

Kombinerad personlvaruhiss 

Utrustning saknas 

Utrustning saknas 



INSTALLATIONER 
forts. 

Hissar och 
rulltrappor 
forts. 

Tele· och 
datakom· 
munikation 

Särskilda 
underhållsavtal 

Underskrift 

Andraflyttanordning ar 

Ledning för telefoni 

Ledning för data 

Ledning för bredband 

Ledning för kabel tv 

Anordningar för trådlös tv 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖRLOKAL 
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLs- OCH 
UTBYTESANSVAR 

Underhållsansvar Utbytesansvar 
H v Hg H v Hg 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

IZl D IZl D 

IZl D IZl D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

Bilaga nr: __ 3 __ 

Anmärkn ing 

Utrustning s aknas 

Utrustning saknas 

Utrustning saknas 

Utrustning saknas 

Underhållsavtal med extern leverantör fordras för följande Avtal tecknas av 
utrustning/installation: H v Hg Anmärkning 

R ulltrappor D D Utrustning saknas 

Personhiss IZl D 

Varuh iss D D Utrustning sak nas 

Kylaggregat D D Utrus tn ing sak nas 

Fjärrkyla D D Utrustning sak ans 

Ventilation IZl D 

B randskydds redsk ap enl bilaga 11 D IZl 

D D 

Ort/datum: Ort/datum: 

Åstorp, 2021-08-3 1 Stockholm , 2021 - c/J"' fJ' 
Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn: 

Fram t ida nystartat helägt dotterbolag gm Pysslingen Förskolor och S ko lor A B 

3 Hus Holding AB 

N•~ombod) ~Z! Firmatecknare 1lt:;,,7'/i:)l_ ~Z! Firmatecknare 

,l.# 
Dombud enligt Dombud enligt 

fullmakt / fullmakt 

N amnförtydligande: '- ~mnförty,~ande: 
~~/1.-t-~ L.idsov, Christer Andersson Veronica Rörsgård och 

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formu lär nr. 102 , är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 di\ även i samråd med SABO. 
Eftertryck förbjuds. 



-3HUS 
Avser 

Hyresvä rd 

Hyresgäst 

Klausul 

Underskrift 

Hyreskontrakt nr: 

2021-08-31 

Namn: 

INDEXKLAUSUL 
FÖR LO KA L 

l Fastighetsbeteckning: 
Globen 1 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm 3Hus Holding AB 

Namn: 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB 

Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet- kronor 2 295 000 kr ska 

Bilaga nr: 

Personnr/orgnr: 

559223-8603 

Person nr/org nr: 

556035-4309 

100 % 

eller 2 295 000 kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex 

(totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran en ligt nedanstående grunder. 

- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1- 30/6 anses bashyran 
anpassad till indextalet för oktober månad året innan . 

- För hyresavtalet som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran i 
stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid. 

- Indextalet för den oktobermånad t ill vilken bashyran en ligt ovan anses anpassad utgör bastal 
såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet basta l, 
nämligen indextalet för oktober månad år 2020 

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha st igit i förhål lande t ill bastal et, ska t illägg utgå med det procenttal varmed 
indextalet ändrats i förhållandeti ll bastalet . l fortsättningen ska till ägg utgå i förhållandetill indexändringarn a, varvid 

4 

hyresförändringen beräknas på basis av den procentuell a fö rändrin gen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. 

Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet. 

Hyresändringen sker alltid fr o m den 1januari efter det att oktoberindex föranlet t omräkni ng. 

På sidan 2 intagnaanvisni ng ar gäller för avtalet. 

Ort/datum: Ort/datum: 

Astorp, 2021 -08-31 Stockholm, 2021- 6:F6~ 
Hyresvärd: Hyresgäst: 
Framtida nystartat helägt dotterbolag gm Pysslingen Förskolor och Skolor AB 

3Hus Holding AB 
// l 

Sid 1(2) 

"'m"W~" 
[Z] Firmatecknare 

71~;/"l""'L~ 
[Z] Firmatecknare 

"~ ........ D Ombud enligt 
fullmakt 

D Ombud enligt 
fullmakt 

Nam nförtyd l igande: l 1 Nimnför~t4';de: V '-.:>-' 
Christer Andersson Veranie örsgård och ~-~z;.t 1--1~ w)sP'l--t 

Hyresvärdens egna noteri ngar om bast al: 

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Hande l och Sve riges Hotell- och Resta ura ngföretaga re. Revide rat 2002och 
2011. Eftertryck förbjuds. 



a 
3HUS INDEXKLAUSUL 

FÖR LOKAL 

Anvisningar tillindexklausul för lokal 

Bashyra 

Sid 2 (2) 

Bilaga nr: 4 

Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvi likoren i övrigt (såsom 

exempelvis hyrans i kr/m2 och år samt vilka övriga fö rpliktelser som åvilar hyresgästen mm). 

Bastalet 
Indextalet för den oktobermånad ti ll vilken bashyran ansesanpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år 
(se bestämmelserna på sidan 1). 

Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november. 

Beräkning av tillägget 
1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastal et. 
2) Om ski llnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastal et. 
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran . 

Beräkning av hyrestillägg för år 2002 

Bashyran antasvara 100 ooo kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI)för oktober 1999, som är 259,7 (basta l et). Oktoberindex för år 2001 är 269,1. 

1 . Beräkna skill naden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Ski llnaden är positiv och uppgår 9,4. 
2. Dividera 9,4 med 259,7 och mu ltiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 ooo kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyresti llägget för år 

2002 enligt klausulen. 

Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stä llet sku lle ha blivi t lägre än året jnnan t ex 262 o (oktoberindex år 2ooo var 262 ,6). 

Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått t ill 2.3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad 
med bashyran 100 ooo kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001. 

Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha bl ivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5. 

Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg sku lle då utgå. Det i avtalet ang ivna hyresbeloppet skulle gälla. 



Avse r 

Hyresvärd 

Hyresgäst 

Klausul 

Underskrift 

FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL 
FÖR LOKA L 

Bilaga nr: 

Sid 1(2) 

5 

Kryss i ruta innebär att den därefterföljande texten gäller 

Hyreskontrakt nr: 

2021-08-31 I
F asti g hetsbet eckning: 

Globen 1 

Namn: Personnr/orgnr: 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm 3Hus Holding AB 559223-8603 

Namn: Person nr/orgnr: 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB 556035-4309 

Tillämpligt alternativ markeras med kryss i ruta och ify llande av nöd vä ndig a uppgifter. 

l d en mån de delar av fastigheten som utgörsav lokaler blir eller är skattepliktig t ill fastighetsskatt ska h yresgästen samt idigt med hyran ti ll 
hyresvärden bet ala ersät tn ing för skatten en ligt markerat alternativ. 

[R] Hyresgästen ska utöver i avtalet angivet h yresbelopp årl igen betala ersättning för sin andel av vid varje 

t i Il fäl le utgåend efastighetsskatt för lokaler. Hyresgästens andel ska anses vara 1 00 procent. 

Enligt de regler som gäll er vid avtalets t ecknande utgör ersät tningen vid h yrestidens 
början O kronor per år. 

D Ersättning som för den andel av fastighetsskatten som belöper på lokalen ingår i det hyresbelopp som har angetts i hyresavtalet 

och utgör vid avtalets tecknande kronor. 

Lokalens andel av fastighetsskatten för lokaler ska anses vara procent. Hyresgästen ska betala 

ersätt n i ng fö r sin andel av, efter avtalets t ecknande, inträffadeändring ar (oavsett skälet t i Il dessa) av fastighetsskatten för lokaler i den mån 
skatten överstiger den i hyran ingåendeersättn ingen för fastighetsskatten . 

Sku lie fastig het sskat ten minska eller upphöra så att hyresgästens andel av ersätt ningen underst iger den ersätt ni ng som en ligt 
ovan ingår i den i avtalet angivna hyran ska hyran likväl utgå m ed minst ursprungligt belopp. Sålunda medför i avtalet 
förekommande andra klausu ler (t.ex . index) att det totala hyresbeloppet hyresgästen betalar är el ler kan vara högre än den i avtalet 
angivna h yressumman. 

Hyresgästens ovan ang ivna andel som ska vara oförändrad under hyrest iden har beräknats enligt följande: 

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet . 

Ort/datum: Ort/datum: 

Astorp, 2021-08-31 Stockholm, 2021- ö5',6i 
Hyresvärdens namn: Hyresgäst ens namn: 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm Pysslingen Förskolor och Skolor AB 

3Hus Holding AB 

(XI Firmatecknare l;>{;f~(znt;;z_eckni ng (firma<~e nare/om bud): (XI Firmatecknare 

D Ombud enl igt f D Ombud enligt 
fullmakt { 'A fullmakt 

l l'{imnYörty1li~nde: r , . 
Veronica(Rörsgård och ~ ~;r~ lA); fr.,..__, 

Namnförtydligande: 

Christer Andersson 

Fastighetsägarna Sveriges formulä r nr 78 upprättat1995 och revide rat 2011. Punkt 2 i Anvisninga r revide ra d 1997. Eftertryck förbjuds . 



Anvisningar 

1. 

FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL 
FÖR LOKAL 

Sid 2(2) 

Bilaga nr: 5 

Klausulen är utformad i jun i 1995, dvs före den tidpunkt (normalt den 1 januari 1996) från vilken fast ighetsskatt gäller för lokaler. Klausu len har därför en 
lydelse som gör att den kan införas i avtal som tecknas innan skatt utgår liksom i avtal som t ecknas när skatt faktiskt utgår. 

2. 
Ersättningen ska kompensera för ökade kostnader i förvaltni ngen oavsett vem som faktiskt är skattskyldig. skattskyldig är fastighet sägare/hyresvärd. Om 
handelsbo lag är fast ighetsägare/ hyresvärd var enligt tidigare regler delägarna skattskyldiga. Tillägget skulle givetvis ändå betalas till hyresvärden. Efter 
den 1januari 1997 är däremot handelsbolag som ägareskattskyldigt t il l fastighetsskatt. 

3· 
Enligt 19 §hyreslagen ska hyran- med några undantag- vara ti ll beloppet bestämd i hyresavtalet. Om hyrestiden är bestämd och minst tre år gäller 
dessutom förbehåll om att hyran ska utgå med belopp som bestäms enl igt en "annan beräkningsgrund", t ex indexreglering. Det innebär också att 
hyrestiden måste vara bestämd och minst tre år för att hyresvärden ska kunna t a ut kompensation för fastighetsskatt med ett belopp som kan variera allt 
efter som skatten ändras. Vidare måste beräkningsgrunden vara angiven i avtalet. Klausulen förutsätter därför att parterna anger hur stor andel av 
skatten hyresgästen ska betala ersättning fö r. 

Enligt de regler som gäller vid denna klausuls utarbetande utgör skatten en viss procent av taxeringsvärdet för lokaler (både mark och byggnader). 
Uppgiften finns redovisad på taxeringsbeskedet. Hyresgästens andel av skatten för lokalen kan bestämmas som fö rhållandet mellan den area hyresgästen 
hyr och uthyrningsbar lokalarea i fastigheten e ller som förhällandet mellan hyresgästens hyra och de totala lokalhyrorna i fastigheten . 

Det blir en förhandl ingsfråga vilket beräkningssätt parterna väljer. Även andra beräkningsgrunder kan användas. För enkelhetens skull bör dock 
hyresgästens andel vara oförändrad under hyrestiden och därmed oberoende av bl a hu r skatten fortsättningsvis kan komma att beräknas och eventuel la 
förändringar i uthyrningsläget. 

Det är lämpligt att på därför avsett ställe ange hur lokalens andel har beräknats. Sku ll e uppgift om detta inte fyllas i ska det dock inte medföra att 
överenskommelsen blir ogi ltig. På en fastig het kan finnas olika byggnader med olika värdeår och olika typer av taxeringsenhet (småhusenhet , 
hyreshusenhet, industrienhet och specialen het). Den skatt- för vilken hyresgästen ska betala ersättning- ska endast avse den byggnad där lokalen är 
belägen. Med byggnad avses normalt varje byggnadskropp. Behövliga uppgifter kan hämtas från den underrättelse om beslut om allmän 
fastighetstaxering som skattemynd igheten skickat till fast ighetsägaren. Den fastighetsägare som har problem med att beräkna hyresgästens andel bör ta 
kontakt med sin fastighetsägareförening för att få hjälp. 

Fyll i hyresgästens andel! 

4· 
Klausulen innehåller två alternativ. l det första utgår ersättning för skatten som ett t illägg "vid sidan" om det i avtalet angivna hyresbeloppet. Försvinner 
skatten försvinner t i Il ägget automatiskt. Det andra alternativet förutsätter att parterna enas om en viss hyra vari bl a ingår ersättning för den vid t illfället 
gällande skatten. Skulle skatten höjas oavsett skälet härtill (t ex höjd skattesats, ökat taxeringsvärde m m) ska hyresgästen dock betala ersättning för den 
ökade kostnaden . Sku lle skatten fö rsvinna återgår hyran till ursprungsbeloppet, dvs den överenskomna hyran (som inkluderar ersättning för den 
in ledningsvis gällande skatten som upphört). Givetvis ska hyresgästen alltjämt betala andra förekommande ti llägg såsom för indexförändringar, änd rade 
bränslekostnader osv. 

5· 
l den mån hyresgästen ska bet ala ti llägg för fast i g hetsskatt bör t illägget redovisas separat på hyresavi n. 

6. 
Markera med kryss vilket alternativ som väljs. l det valda alternativet anges hyresgästens andel samt aktuellt belopp. Ange vidare hur hyresgästens andel 
beräknats. 



~~~ 
3HUS DRIFTSKOSTNADSKLAUSUL 

FÖR LOKAL 

EL, VA, VÄRME, VARMVATTEN, KYLA OCH VENTILATION 

Sid 1 (1) 

Bilaga nr: 6 

Tillägg 1 och 2 kan användas både tillsammans och varför sig: t .ex. kan ett fast hyresti llägg Kryss i ruta innebäratt den därefterföljande 
b l f " l d "' l k d k h o b f eta as or e en me an ett SJa v ost n a san nu t et yrest lllä 1g eta las örvärmen. texten gäller 

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: 

2021-08-31 Globen 1 

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr : 
Framtida nystartat helägt dotterbolag gm 3Hus Holding AB 559223-8603 

Hyresgäst Namn: Personn r/orgnr: 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB 556035-4309 

1. Fast Hyresgästen ska genom årl iga fasta hyresti ll ägg betala för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation som ti llhandahålls av hyresvärden. 
hy rest illägg Tilläggen utgår med följande belopp: 

Q el Q va Q värme 

kr per år kr per år kr per år 

O varmvatten Q kyla O ventilation 

kr per år kr per år kr per år 

Summa årligt fast hyrestill ägg: kronor 

O Ändring av de fasta hyresti ll äggen sker i enlighet med bifogad indexklausuL 

2. Självkostnads· Hyresgästen ska genom årliga preliminära hyrestillägg betala för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation som ti llhandahålls av 
anknutet hyresvärden. Tilläggen utg år med följande belopp: 
hyrestillägg 

Q el [X] va [R] värme 

kr per år kr per år Uppgift saknas kr per år Uppgift saknas 

[X) varmvatten Q kyla O ventilation 

kr per år Uppgift saknas kr per år kr per år 

Summa årligt preliminärt hyrestillägg: Uppgift saknas kronor 

Avstämning av det preliminära hyrestillägget ska göras med dels hyresvärdens faktiska kostnader för t illhandahållandet, dels hyresgästens 
förbrukning . 

Avstämningen ska översändas till hyresgästen senast t re månader efter varje kalenderårs utgång. Hyresvärden måste framställa eventuella 
anspråk med anledning av avstämningen senast två år efter den dag som avstämning en ligt föregående mening senast sku lle ha översänts till 
hyresgästen . Annars förfaller hyresvärdens rätt ti ll eventuell mellanskill nad som framgår av avstämningen. Om hyresavtalet upphör ska en 
slutlig avstämning översändas t i Il hyresgästen senast tre månader efter dagen för avtalets upphörande. Hyresgästen har alltid rätt att ta del av 
hyresvärdens underlag för avstämningen . 

Saknas mätare görs avstämningen med utgångspunkt i lokalens andel av fastigheten. Lokalens andel ska 

anses vara 100 procent. Har andelen inte angetts fördelas kostnaden i förhållande ti ll hyresgästens 

fö rhyrda yta av den totala uthyrningsbara ytan. 

Om hyresvärdens faktiska kostnader för hyresgästens fö rbrukning skulle överstiga det preliminära hyrestill ägget, ska hyresgästen, efter 
begäran från hyresvärden, betala det överskjutande beloppet. Skulle hyresvärdens faktiska kostnader understiga det preliminära 
hyrestill ägget, har hyresgästen rätt att få tillbaka mellanskillnaden . 

Underskrift Ort/datum: Ort/datum: 
Astorp, 2021-08-31 stockhol m, 2021- O d,. b~ 
Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn: 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm Pysslingen Förskolor och Skolor AB 

3Hus Holding AB 

"' 
N•m~z::_ [XI Firmatecknare 7JC'7tiX__ [XI Firmatecknare 

O Ombud enligt Q Ombudenligt 
fullmakt / fullmakt 

Namnförtydligan de: L. N~fnnförtyd~~~de: 
~~0~ LA.J {'l s VI/t Christer Andersson Veronica Rorsgård och 

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 82 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Sveriges Hotell· och Restaurangföretagare. Eftertryck 
förbiuds. 



TILLÄGG Sid 1 ( 1) 

Snöröjning och sandning Bilaga nr: 7 

Undertecknade har den na dag träffat överenskommelse om fö lj ande t illägg. 

Avser Hyreskontrakt nr: l Fastighetsbeteckning: 

2021-08-31 Globen 1 

Hyresvärd Namn: Personnr/Org nr: 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm 3Hus Holding AB 559223-8603 

Hyresgäst(er) Namn: Personnr/Orgnr: 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB 556035-4309 

Namn : Personnr/Orgnr: 

Tillägg HV ansvarar för snöröjning och sandning ti llifrån hy resobjektets entreersamt parkerings och inlastningsytor. 
HG ansvarar f?r och bekostar ev snöröjning och haJkbekämpning av övriga utvändiga ytor. 

Underskrift Ort/datum: Ort /datum: 

Åstorp, 2021-08-31 Stockholm, 2021- 05 '0' 
Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn: 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm Pysslingen Förskolor och Skolor AB 

3Hus Holding AB 
A / 

N•m~mbod), 1:8:1 Firmatecknare 

~z:t71A 
1:8:1 Firmatecknare 

Dombud enl igt~ D ombud en ligt 
~/L fullmakt fullmakt 

Namnförtydligande: ~( IJ6amnförtyd~~de: 
/:4-f-r:tv,'~ w, Is~ Christer Andersson Veronica örsgård och 

Fastighetsägarna Sveriges Formulärför tillägg till hyresavtalatt användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kont raktsfo rmulär. 



3HUS 
Avser 

Hyresvärd 

Hyresgäst 

Klausul 

Hyreskontrakt nr: 

2021-08-31 

Namn: 

BRANDSKYDDSKLAUSUL 
FÖR LO KALHYRESAVTAL 

l Fastighetsbeteckning: 

1 Globen 1 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm 3Hus Holding AB 

Namn: 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB 

Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul. 

Sid 1 (2) 

Bilaga nr: 8 

Personnr/orgnr: 

559223-8603 

Personnr/orgnr: 

556035-4309 

En ligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla ut rustning för släckning av brand 
och för livräddn ing vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som 
behövs fö r att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador t i Il följd av brand. 

[Kl Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade 
användningsändamålet med förhyrningen . 

D Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att 
ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga. 

ja il aga: 

Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkoml igt för denne, såsom exempelvis 
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system. 
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen. 

Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter t i liträd et kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd 
användn ing . 

Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker el ler borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden till handahåller och 
svarar för . 

Systematiskt brandskyddsarbete 

Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part 
är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten ti llfälle att få ta del av dokumentation och uppfölj ning av partens 
systematiska brandskyddsar bete. 

Hyresgästen förbinder sig att se ti ll 

att räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras 

att funktionen av sprinkler· och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad el ler uppställning av fö remål, 

att branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta 

att plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning. 

Fastighetsägarna Sveriges f ormulär nr 68 upprättat i juni 2005 och revide rat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 även i samrå d me d 
SABO. Eftertryck för bjuds. 



-~ 
3HUS 
Klausul fort s. 

Underskrift 

Krav på skri ft lig redogörelse 

BRANDS KYDDSKLAUSUL 
FÖRLOKALHYRESAVTAL 

Bila ga n r: 

Sid 2 (2) 

8 

00 Byggnaden omfat tas av kravet på skri ft lig redogörelse för brandskyddet. Part fö rbinder sig att på begäran av den and ra lämna de uppgifter 
som de nne behöver fö r att kunna fu llgöra sin redogörelseskyldig het 

D Byggnaden omfattas int e av kravet på skriftl ig redogörelse fö r b ran dskyd det. Ändringar avseende fastig het en ell er i hyresgästens 
verksamhet som in nebär att lokalen kommer att omfat t as av redogörelseskyldigheten ska genast anmälas t ill hyresgästen respektive 
hyresvärden . Part ska därefter på begäran av den andre part en lä mna de uppg ifte r som denne behöver fö r att kunna fu llgöra si n 
red o g ö relseskyldighet . 

Ort/dat um : 

Astorp, 2021-08-31 

Hyresvärdens namn : 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm 

3Hus Holding AB 

Namnförtydligande: 

Christer Andersson 

00 Firmateckn a re 

D Om bud enligt 
fu ll makt 

Ort/dat um: 

Stockholm, 2021-

Hyresg äst ens namn: 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB 

00 Firmat ecknare 

O Ombud en ligt 
fu llmakt 

Fastighet säga rna Sveriges fo rmu lär nr 6 8 up prättat i juni 2005 och reviderat 200 5 i samråd med Svensk Ha nde l och Visita, samt 201 8 även i sam råd med 
SABO. Efte rtryck förbjuds . 



Avser 

Hyresvärd 

Hyresgäst 

Borgen 

Unde rs krift av 
borgensma n/ 
borgensmän 

Upplysningar 

Hyreskontrakt nr: 

2021-08-31 

Namn: 

BORGENSFÖRBINDELSE 
FÖ R LOKA L 

l Fastighetsbeteckning: 

Globen 1 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm 3Hus Holding AB 

Namn: 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB 

Bilaga nr: 9 

Personnr/orgnr: 

559223-8603 

Personnr/orgnr: 

556035-4309 

För hyresgästens fu llgörande av skyldigheterna såväl enl igt ovan nämnda hyresavtal so m enligt hyreslagen (12 kap jordabalken} går 
undertecknade i borgen en för båda och båda för en såsom för egen skuld . 

Detta borgensåtagande omfattar även följande förpliktelser, nämligen 
att ersätta hyresvärden för 

- inkassokostnader 
-av domstol utdömda rättegångskostnader 
-kostnader för hyresgästens avhysning 
- ränta en l räntelagen på samtliga ovan angivna obetalda belopp och 

Sid 1 (1) 

att ersätta hyresvärden för kostnader uppkomna i anledning av mål som handlagtsvid Kron ofogdemyndigheten en ligt lagstiftningen om 
betalningsföreläggande och handräckning. 

Denna bo rgensförbindelse gäller även vid förlängning av hyresavtalet . 

Ort/datum: Ort/datum: 

Stockholm, 2021 - Öl\ 
l 

- o~ ~-\-o el( 'A c\~ 'Z.D "L\ - OC-\ - O B, 

N a~ Namnt1Jf/~ 

Na~tydligande: 

· ~J--7~ LV;' Is c--t_ 
Namn~)~li~a~~ 

Il) cY ~r i-J ~.J. tf 
Personnr/orgnr: Personnr/orgnr: 

556568-84 79 ~50-::> 675 - ~({ ·=tq 

Adress: Adress: 

AcadeMedia Support AB f\CC\c\Q.~d\C\ ~v'?~c-r+ i-\~ Box 213 
101 24 Stockholm 'boX 'L \~ 

\0\ ·z. l l ~o c. ~no\"'-
E-postadress: E-postadress: 

Borgen är ett åtagande av en eller flera personer att ansvara för att en annan person, i dett a fall en hyresgäst, fullgör sina förpliktelser. Den som 
går i borgen kallas borgensman . 

Att borgen ingås såsom för egen skuld innebär att hyresvärden kan kräva betalning di rekt av borgensmannen så snart hyresgästen försummar 
sin betalningsskyldighet. 

Om två borgensmän svarar en fö r båda och båda för en för exempelvis en hyresfordran svarar de solidariskt, dvs envar av dem kan av 
hyresvärden krävas att betala hela skulden . 

Den borgensman som tvingas betala hela beloppet kan återkräva sin andel av den andre borgensmannen. 

När borgen tecknas för en hyresgäst bör envar av borgensmännen få en kopia av borgensförbindelsen t illsammans med kopia av hyresavtalet. 
Hyresvärden och hyresgästen bör foga sina ex av borgensförbindelsen som bilaga till hyresavtalet. 

Skulle hyresgästen inte uppfylla sina åtaganden, exempelvis inte betala hyran, bör hyresvärden underrätta varje borgensman n så snart som 
möj ligt så att denne har möjlighet att vidta åtgärder innan sku lden blivit al ltför st or. 

Om hyresgästen lämnar lokalen som borgensåtagandet avser p reskri ber as, en Ii g t hyreslagen, hyresvärdens ford ran på hyresgästen efter två år. 
Detta innebär att borgen inte kan göras gällande efter denna tid. Preskriptionstiden kan dock avbrytas genom att hyresvärden väcker talan, dvs. 
inlämnar stämningsansökan till domstol eller ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Sådan talan måste väckas 
inom två år från det att hyresgästen har lämnat lokalen . Så länge hyresförhållandet pågår, preskriberas borgensförbindelsen efter tio år. En ny 
tioårsperiod börjar dock löpa om hyresvärden skickar ett krav eller en påminnelse om borgensåtagandet till borgensmannen. 

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 9 upprättat 1992. Reviderat 1993 och 2011. Eftertryck förbjuds. 



Avse r 

Hyresvärd 

Hyresgäst 

Informati on om 
behandling a v 
personuppgifter 

Hyreskontrakt nr: 

2021-08-31 

Namn: 

PERSONUPPGI FTSKLAUSUL 
FÖR LOKAL 

I
F astighetsbeteckning: 

Globen 1 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm 3Hus Holding AB 

Namn: 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB 

Behandling av personuppgifter 

Bilaga nr: 10 

Personnr/Orgnr: 

559223-8603 

Personn r/Orgnr: 

556035-4309 

Vi behand lar all t id personuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt och i en lighet med gällande lag. l det här dokumentet ger vi närmare 
information om behand lingen och uppmuntrar därför hyresgästen oc h dennes kontaktperson att läsa igenom dokumentet noggrant. 

Hyresgästen ansvarar för att se t i Il att denna information lämnas till kontaktpersoner, representanter eller andraindivider vars 
personuppgifter kan komma att behandlas under hyresförhål landet. 

Personuppgifts ansvarig 

Sid 1(2) 

Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi 
har och för hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 
En personuppgift är all information som kan kopplas ti ll en individ. Inom ramen för ett hyresförhållande år det främst personuppgifter för 
kontaktpersoner och hyresgäster (som är enskild firma eller privatperson) som vi behandlar. Sådana uppgifter kan t.ex. omfatta namn, adress, 
kontaktuppgi fter, personnummer och information om lokalen. l vissa fall inhämtar vi även en kreditupplysn ing för att säkerställa att det finns 
ekonomiska förutsättningar at t erlägga hyra för lokalen . 

För vilka syften behandlar vi personuppgifterna ? 
Personuppgifterna behan dlas i syfte att: 

* Fu llgöra och administrera våra rätti gheter och skyldig heter en ligt hyresavtalet, vi i ket bl.a. inkluderarhyresavisering ar och 
hyresförhandling ar. 
*Utföra löpande fö rvaltning och underhåll av lokalen, vilket bl.a. inkluderar kom munikat ion med kontaktperson. 
* Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontro ller under hyreshållandet i syfte att säkerställa at t lokalen 

används i enlighet med t illämplig lag och i en lighet med hyresavtalet . 
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson vi a de kontaktuppgifter som vi har tillgång till. 
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson om andra företags produkter/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband 

med hyresförhål landet t .ex. försäkringsbolag. 
*Ta fram st atistik, göra kundu ndersökningar och följa upp interna rutiner och policys. 

När raderar vi personuppgifterna? 
Vi sparar uppgifter om kontaktperson så länge denne är registrerad som kontaktperson. Informationen uppdaterasom hyresgästen anmäler 
annan kontaktperson. 

För det fa ll vi erhåller uppgi fter om störningar i lokalen och inte vidtar någon åtgärd, kommer sådana uppgifter som regel att sparas två år, 
varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter om otillåten andrahandsut hyrning eller överlåtelse av lokalen. Uppgifter om betaln ing av 
hyra sparas un der sju år (utöver innevarande år) då detta krävs enligt bokföri ngsregler. Övriga uppgifter raderas när de i n te längre är 
relevanta/korrekta, vil ket innebär att de som regel bevaras under den tid som hyresförhållandet består. 

När hyresförhållandet upphör raderar vi merparten av uppgifterna. Men om det f inns några kvarstående rättsliga anspråk, t.ex. 
hyresford rin gar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppg ifter sparas med hyresavtalet som 
rättslig grund. Vi sparar dessa uppg ifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit t il l att uppsägning skett, i två år efter att 
hyresförhållandet upphört. 

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr go upprättat 2008. Reviderat maj 2 0 18. Eftertryck förbjuds. 



Avser 

Information om 
behandling av 
personuppgifter 

Övrigt 

Hyreskontrakt nr: 

2021-08-31 

PERSONUPPGIFTSKLAUSUL 
FÖR LOKAL 

l Fastighetsbeteckning: 

1 Globen 1 

Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna 

Sid 2(2} 

Bilaga nr: 10 

Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra skyldigheter enligt hyresavtalet med hyresgästen. 
För det fa ll hyresgästen är en privatperson eller enskild firma, sker denna behandling med stöd av den rättsliga grunden fu llgörande av avtal 
medan behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse om hyresgästen är en juridisk person. För annan behandling som utförs har vi ett 
berättigat intresse av att behandla personuppgifterna, t.ex. för att skicka information, göra kundundersökningar och marknadsföring samt 
ti llhandahålla tjänster som är relaterade ti ll uthyrningen. 

Vilka får ta del av personuppgifterna? 
Inom ramen för hyresförhål landet, kan vi komma att lämna ut personuppgifter t i Il andra bolag som tillhandahåller tjänster til l oss (t. ex. IT
tjänster eller förvaltningstjänster} eller bolag som t il lhandahåll er varor/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med 
hyresförhållandet (t.ex. försäkringsbolag}. Om uppgifterna överförs ti ll ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig, 
t.ex. genom att avtal innehåller de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits avEU-kommissionen och som finns 
ti llgängliga på EU-kommissionenswebbplats. 

Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra övert rädelser av hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi 
komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. Vi lämnar även ut personuppgifter om det fö ljer av lag eller myndighetsbeslut. 

Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen 
Individer har vi ssa rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter. 

*Rätt t ill tillgång (registerutdrag}, d.v.s. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av personu ppgifter. 
* R ätt t ill rät telse, d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 
*Rätt t ill raderi ng, d.v.s. en rätt att få uppgifter borttagna. 
* Rätttill begränsad behandling, d.v.s. en rätt att kräva att vår behandling begränsas. 
*R ätt t i Il dataportabi litet, d.v.s. en rätt att begära att uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag. 
*Rätt attinvända mot vår behandling av personuppgifter. 
*Rätt att i ng e klagomål ti ll myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt lag. 

Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer . För det fall kontaktpersonen skulle vi l ja utöva någon av rätt igheterna kan den ne 
kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår på vår webbplats och ovan. 

Fastighetsäga rna Sverig es formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds. 



---3HUS TILLÄGG 
Hyresgästens inredning/utrustning 

Sid 1 ( 1 ) 

Bilaga nr: 11 

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande till ägg. 

Avser Hyreskontrakt nr: -~ F asti g hetsbeteckning: 
2021 -08-31 Globen 1 

Hyresvärd Namn: Personnr/Orgnr: 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm 3Hus Holding AB 559223-8603 

Hyresgäst(er) Namn: Personnr/Orgnr: 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB 556035-4309 

Namn: Personnr/Orgnr: 

Tillägg För verksamheten avsedd inredning/utrustning som Hyresgästen själv bekostar och installerar samt har 
underhålls- och utbytesansvar för; 

- Utvändig lekutrustning 
- Brandskyddsredskap såsom brandsläckare och brandfiltar samt skyltning för dessa 
- Maskiner i tillagningskök 

Underskrift Ort/datum: Ort/datum: 

Åstorp, 2021-08-31 Stockholm, 2021- OJ-6 ~-
Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn: 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm Pysslingen Förskolor och Skolor AB 

3Hus Holding AB j / 

Namn22//~~mbud> : [8iF irmatecknare 

"~t7TZJ; __ [8iFi rmatecknare 

; .,__,L_~ Dombud enligt Dombud enligt 

~ - fullmakt / A fullmakt 

Namnförtydligande: N amnfö~t ligande: 
~-l-et~~ Vvtf f &v\ Christer Andersson Veronic )Rörsgård och 

Fastighetsägarna Sveriges Formulärförtillägg till hyresavtal at t användas ti llsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär. 



TILLÄGG Sid 1(1 ) 

Villkor för avtalets giltighe t Bilaga nr: 12 

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg. 

Avse r Hyreskontrakt nr: l Fastighet sbeteckning : 

2021-08-31 Globen 1 

Hyresvärd Namn: Personnr/Orgnr : 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm 3Hus Holding AB 559223-8603 

Hyresgäst(er) Nam n: Personnr/Orgnr: 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB 556035-4309 

Namn: Personnr/Orgnr: 

Tillägg Detta hyresavtals giltighet är villkorat av att Ängelholms kommun skriftligen beslutar om; 

- att Pysslingen förskolor beviljas tillstånd att bedriva förskola för 90 barn i angivna lokaler. 
- att försälja berörd tomtfastighet för ändamålet. 
- att ett årligt t illäggsbelopp kommer att betalas ut under hela hyresperioden till Pysslingen förskolor. 
Beloppet beräknas genom att ta Pysslingens faktiska lokalkostnader och jämföra det med det lokalbidrag 
som sätts årligen av kommunen. Skillnaden mellan lokalbidraget och de faktiska lokalkostnaderna utgör ett 
årligt tilläggsbelopp som betalas av kommunen till Pysslingen. 

Unders krift Ort/dat um: Ort/datum: 

Åstorp, 2021-08-31 Stockholm, 2021 - 6g {)0 
Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn: 

Framtida nystartat helägt dotterbolag gm Pysslingen Förskolor och Skolor AB 

3Hus Holding AB 
A / N•mz:wz:mbod) 181Firmatecknare 

~t\"7r:J;_ 
181Firmatecknare 

r;L-LJ--L Dombud enligt/ Dombud enligt 

./~~ fullmakt fullmakt 

Namnförtyd ligande: l Namnför;~5de: 
~ht~-~ 1/tJils~ Christer Andersson Veranie orsgård och 

Fast ighetsägarna Sveriges Formulär för ti llägg till hyresavt al a tt användas tillsammans med Fast ighetsägarnas övriga kont raktsformulä r. 
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Boängen 
( ' " ~ 
" l 

< ·' 

Om verksamheten: 

• start verksam het: 2020-08-01 

• Antal barn: 135 

• Tvåplansbyggnad med 8 avd. 

• Tillagningskök kapacitet 250 p 

• Egen gård med naturtomt. 

• Yta 1186 kvm 
• Adress: Boängsvägen 175 a, 7 41 92 Knivsta 

Pysslingen 

~ 

~ 



~ 

~~ 

Pysslingen Förskolor 

l början av september 2019 började 
Turako bygga förskolan ,Boängen,, som 
ligger mitt emellan Alsike och Knivsta 
Centrum. start av verksamhet skedde 
augusti 2020. 
Fastigheten består av en härlig skogsmark 
med fin blandskog, som gett oss möjlighet 
att planera för en variationsrik utemiljö 
samtidigt som en stor del av naturmarken 
kan bevaras. 

Huset består av två våningar, har ett eget 
tillagningskök och innehåller åtta 
avdelningar med plats för ca 130 barn. 
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Hej, 

Kan ni diarieföra och hantera ärendet enligt information som ges från Jonas. 

Med vänlig hälsning 

Gunilla Lindecrantz 

Tel 0431-870 00 
Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm 
www.engelholm.se 

Från: Amanda Maser <Amanda.Moser@academedia.se> 
Skickat: den 8 november 202110:58 
Till: info@engelholm.se <info@engelholm.se> 
Ämne: Ansökan till kommunstyrelsen om extra nersättning för lokalkostnader (förskola) 

From: Kundtjänst Ängelholm 
Sent: Wed, 10 Nov 202117:36:16 +0100 
To: Registrator 
Subject: VB: Ärende [2021KT93796] (Ansökan till kommunstyrelsen om extra nersättning 
för lokalkostnader (förskola)) 

Hej, 

Pysslingen förskolor önskar som fristående huvudman härmed ansöka om extra ersättning för 
lokalkostnader. 

l. Huvudman: Pysslingen förskolor 
2. Fastighetsägare: 3Hus 
3. Fastighetsbeteckning: Globen l 
4. Planerad startdatum för er verksamhet: 2023-07-01 
5. Specificerad beräknad lokalhyra, lokalvård och övriga fastighetskostnader 

a. Hyra: 2 295 OOOkr 
b. Lokalvård : 300 OOOkr 



c. El: 220 OOOkr 

d. VA/Värme/Vatten: 55 OOOkr 
e. Underhåll/sophämtning: 47 OOOkr 

=Total kostnad 2 917 OOOkr 
6. Lokalyta: 900kvm 

7. Verksamhetens kapacitet avseende antal barn : 90 barn 

Vänligen bekräfta att vår ansökan har inkommit. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 
Amanda Moser 
Chef Business Con tro/ 
Pysslingen förskolor 

Moqil : +46 72 25 29 192 
E-post: amanda.moser@academedia.se 
Besöksadress: Adolf Fredriks Kyrkagata 2 
101 24 stockhol m 

pysslingen 
FÖRSKOLOI! 

Acedel""'edia 

• • • Pysslingen förskolor är en del av Nordens största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan; 
förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Mer information finns p/J www.ac;ademedia.se 

~ Please consid er the environment before pnnting this email. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-01-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 16 Dnr. KS 2021/459, 

Försäljning av del av Ängelholm Rebbelberga 26:3 till 

RBA Roberts Bygg & Anläggning AB 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Rebbelberga 26:3 är belägen i Åkerslunds industriområde, Ängelholm 

RBA Roberts Bygg & Anläggning AB är ett väletablerat byggföretag i Ängelholm 

som idag sysselsätter cirka 45 anställda.  

 

Genom att förvärva del av Rebbelberga 26:3 (ca 9 350 m2, se kartskiss) inom 

detaljplanerat verksamhetsområde kan bolaget utveckla sin verksamhet och 

tillgodose sitt utökade behov av kontorsytor och lager. 

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 

för verksamhetsområdet Åkerslund.  

 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med RBA Roberts Bygg & 

Anläggning AB upprättat förslag till köpekontrakt. RBA Roberts Bygg & 

Anläggning AB har undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 25 november 2021 

 KSAU Beslut 2021-12-15 § 239 

 Av RBA Roberts Bygg & Anläggning AB signerat köpekontrakt  

 Kartskiss  

Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna upprättat köpekontrakt med RBA Roberts Bygg & Anläggning AB 

avseende del av Rebbelberga 26:3. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-01-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

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

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 239 Dnr. KS 2021/459, 

Försäljning av del av Ängelholm Rebbelberga 26:3 till 
RBA Roberts Bygg & Anläggning AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Rebbelberga 26:3 är belägen i Åkerslunds industriområde, Ängelholm

RBA Roberts Bygg & Anläggning AB är ett väletablerat byggföretag i Ängelholm 
som idag sysselsätter cirka 45 anställda. Genom att förvärva del av Rebbelberga 
26:3 (ca 9 350 m2, se kartskiss) inom detaljplanerat verksamhetsområde kan bolaget 
utveckla sin verksamhet och tillgodose sitt utökade behov av kontorsytor och lager.

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Åkerslund. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med RBA Roberts Bygg & 
Anläggning AB upprättat förslag till köpekontrakt. RBA Roberts Bygg & 
Anläggning AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 25 november 2021
 Av RBA Roberts Bygg & Anläggning AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 

Proposition och omröstning
Liss Böcker (C), Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till 
föreliggande förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med RBA Roberts Bygg & Anläggning AB 
avseende del av Rebbelberga 26:3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark- o Exploateringsingenjör
Joakim Ziegler
468988
Joakim.Ziegler@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/459
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-11-25

Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 (Åkerslunds            
industriområde) till RBA Roberts Bygg & Anläggning 
AB.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Rebbelberga 26:3 är belägen i Åkerslunds industriområde, Ängelholm

RBA Roberts Bygg & Anläggning AB är ett väletablerat byggföretag i Ängelholm 
som idag sysselsätter cirka 45 anställda. Genom att förvärva del av Rebbelberga 
26:3 (ca 9 350 m2, se kartskiss) inom detaljplanerat verksamhetsområde kan bolaget 
utveckla sin verksamhet och tillgodose sitt utökade behov av kontorsytor och lager.

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Åkerslund. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med RBA Roberts Bygg & An-
läggning AB upprättat förslag till köpekontrakt. RBA Roberts Bygg & Anläggning 
AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 25 november 2021
 Av RBA Roberts Bygg & Anläggning AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Utredning
Bolaget
RBA Roberts Bygg & Anläggning AB är ett väletablerat byggföretag i Ängelholm 
som hittills varit verksamt i 13 år. Idag sysselsätter bolaget cirka 45 anställda. Bola-
get specialiserar sig främst på arbeten inom anläggning, renovering och fasad.

Bolaget expanderar kontinuerligt organiskt och ämnar förvärva del av Rebbelberga 
26:3 för att möta sitt utökade behov av kontorsytor och lager. 

Köpekontrakt
Aktuellt område uppgår till ca 9 350 m² och är anpassat efter företagets behov, se 
köpekontrakt. Priset på tomtmarken i aktuellt område är av Kommunfullmäktige 
vid tidigare försäljningar beslutat till 200 kronor/m². Vid denna försäljning är priset 
satt till 250 kronor/m². Anslutningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. 

Försäljningen är villkorad av att Köparen söker bygglov senast fyra månader efter 
köpekontraktets undertecknande.

Köparen ska dessutom inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja 
byggnation. Med påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov för kontor och 
lagerlokaler samt färdigställd betongplatta. Om Köparen inte har påbörjat byggna-
tionen inom föreskriven tid har kommunen rätt att köpa tillbaka fastigheten till 
samma pris utan räntekompensation med avdrag för kommunens lagfartskostnad. 
Om kommunen inte väljer att köpa tillbaka fastigheten utgår ett vite motsvarande 
250 kronor/m² tomtyta, i det fall förseningen beror på omständigheter köparen rå-
der över.

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för att avstycka området. Köparen 
svarar för avstyckningskostnaderna.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med RBA Roberts Bygg & Anläggning 
AB avseende del av Rebbelberga 26:3

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.



Dnr2021 /459 

I<.öpekontrakt 

Köpare: 

Säljare: 

RBA Roberts Bygg & Anläggning AB 
Rönnebodavägen 20 
262 93 Ängelholm 

Ängelholms kommun 
262 80 Ängelholm 

Fastighet: Del av Ängelholm Rebbelberga 26:3 

Överlåtelseförklaring 

556761-2378 

212000-0977 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen del av Rebbelberga 26:3 
(ca 9 350 m2), nedan kallad Fastigheten, för en överenskommen köpeskilling om 250 kronor/m2 

och på följande villkor i övrigt. 

Figur 1. Fastigheten avgråi1sad med röd begrånsningslif!je respektive skraffering 

Tillträde och köpebrev 

I 

I 
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I 
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I 
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26.J 

Tillträde till fastigheten ska ske en månad efter köpekontraktets undertecknande, förutsatt att 
lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Köparen får utföra förberedande schaktarbeten och 
nödvändiga markundersökningar före tillträdesdagen. Köparen är skyldig att ha de tillstånd och 
söka de lov som krävs, t.ex. marklov. Köparen åläggs att återställa området i ursprungligt skick i 
det fall köpet återgår till Säljaren. 

Köpeskillingen erläggs senast på tillträdesdagen. När köpeskillingen är till fullo erlagd upprättar 
parterna köpebrev. Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning äger Säljaren rätt att häva 
köpet. 
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Villkor 
Köparen ska inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja byggnation. Med 
påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov för kontor och lager enligt Bilaga 1 och 
färdigställd betongplatta, eller motsvarande grundläggningsarbete. Om Köparen inte har påbörjat 
byggnationen inom föreskriven tid har Säljaren rätt att köpa tillbaka Fastigheten till samma 
köpeskilling utan räntekompensation med avdrag för kommunens lagfartskostnad. Om Säljaren 
väljer att inte köpa tillbaka Fastigheten utgår ett vite motsvarande köpeskillingen, dvs. 250 
kronor/m2

, i det fall förseningen beror på omständigheter Köparen råder över. Köparen ska 
inom fyra månader från köpekontraktets undertecknande ansöka om bygglov. 

Köparen ansvarar för och bekostar angöring mot allmän plats. Köparen ska samråda med 
kommunen angående utförandet. Köparen sköter och underhåller angöringen. 

Som villkor för köpets bestånd gäller att kommunfullmäktige godkänner detta avtal. 

Fastighetens skick 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren svarar inte för på fastigheten rådande 
grundläggnings förhållanden. 

Säljaren har informerat Köparen om rättighet för Öresundskraft att bibehålla ledning inom 
fastighetens västra del. Köparen ansvarar för att Fastigheten används på ett sådant sätt att 
Öresundskraft kan fortsätta nyttja sin rättighet. 

Fastighetens kostnader 
Säljaren betalar Fastighetens kostnader och erhåller Fastighetens intäkter för tiden fram till 
tillträdesdagen. För tiden därefter övergår kostnader och intäkter på Köparen. 

VA 

Anläggningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. Eventuell anläggningsavgift betalas enligt 
gällande taxa. 

Lagfart 
Köparen söker lagfart på sitt förvärv och erlägger samtliga kostnader som uppkommer med 
anledning av detta. 

Fastighets bildning 
Fastighetsbildning utförs av Lantmäteriet och sker enligt gällande detaljplan samt med stöd av 
detta köpekontrakt. Säljaren ansöker om lantmäteriförrättning. Förrättningskostnaden betalas av 
Köparen. Köparen biträder härmed ansökan om fastighetsbildning. 

Föroreningar 
Inga indikationer finns på föroreningar i marken. Om förorenade massor ändå skulle finnas i en 
koncentration som kräver sanering svarar Köparen för utredning, schaktarbeten, sortering och 
transporter upp till 50 000 kronor. 

Om kostnaderna för sanering överstiger 50 000 kronor svarar Säljaren för den överskjutande 
delen. Köparen ska föra en dialog med Säljaren gällande omfattningen av åtgärderna innan dessa 
vidtas. Köparen svarar för arbetet som hänförs till transporten och upptagningen av massorna. 
Kostnaderna särredovisas för Säljaren som ersätter Köparen för uppkomna kostnader. 
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Gatumarksersättning 
Ingen gatumarksersättning eller gatubyggnadskostnad utgår med anledning av tomtens 
exploatering_ 

Övriga bestämmelser 
Ingen av parterna har rätt att kräva ersättning av andra parten på grund av övriga avtals brott eller 
för nedlagda kostnader_ 

Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap jordabalken angående köp 
av fast egendom och andra i förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna_ 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt_ 

Ort: 

Datum: 

.f.�-1�rt.!h -�- � _______________ _ 
För RBA Roberts Bygg & Anläggning AB 

_./. - �------------------------------
ör RBA Roberts Bygg & Anläggning AB

Ort: 

Datum: 

För Ängelholms kommun 

För Ängelholms kommun 

Bevittnas: 

1 _ -------------. -----------. -- . ----- . ---

2_ ---------------------------------------



A-40.3-001

Fasad Syd
A-40.3-001

Fa
sa

d 
Ös

t

A-40.3-001
Fasad Norr

A-40.3-001
Fa

sa
d 
Vä

st

157.0  m

114.0 m

18
1.

0 
m

8.0 m

Bilaga 1 Dnr 2021/459



FREE
 DOWNLOAD @

REV ITCA RS .COM

A-40.3-001

Fasad Syd

A-40.3-001

Fa
sa

d 
Ös

t

A-40.3-001

Fasad Norr

A-40.3-001

Fa
sa

d 
Vä

st

157.0 m

114.0 m

18
1.

0 
m

8.0
 m

820.0 m²
KONTUR

1800.0 m²
LAGER

14
.1

 m

52
.9

 m

24.7 m

56.5 m

26.3 m

18.6 m

12
.0

 m

25
.8

 m

8.
0 

m

9.
5 

m

3.
7 

m

8.
0 

m

9.
5 

m

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

NUMMER BETSKALA
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Del av Rebbelberga 26:3
Åkerslund
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-01-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 17 Dnr. KS 2021/437,  

Försäljning av Vejby 242:10 till CintoProfil AB 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Vejby 242:10 är belägen i Vejby industriområde, Vejbystrand. 

CintoProfil AB är en reklambyrå som i huvudsak producerar och säljer profilerade 

arbetskläder, foliering av fordon, visitkort och framtagning av logotyper. Genom 

att förvärva Vejby 242:10 inom detaljplanerat verksamhetsområde i Vejby 

industriområde kan bolaget flytta sin verksamhet till större lokaler. Delar av 

etableringen kommer att hyras ut till J&R Entreprenad AB som ingår i samma 

ägarstruktur. Detta tillgodoser deras behov av lager och uppställningsplats för 

entreprenadmaskiner. 

CintoProfil AB har för avsikt att uppföra en byggnad för lager och produktion av 

reklamprodukter. 

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 

för verksamhetsområdet Vejby.  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med CintoProfil AB upprättat 

förslag till köpekontrakt. CintoProfil AB har undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 25 november 2021 

 KSAU Beslut 2021-12-15 § 240 

 Av CintoProfil AB signerat köpekontrakt  

 Kartskiss 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna upprättat köpekontrakt med CintoProfil AB avseende Vejby 242:10. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-01-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 240 Dnr. KS 2021/437,

Försäljning av Vejby 242:10 till CintoProfil AB 

Ärendebeskrivning
Fastigheten Vejby 242:10 är belägen i Vejby industriområde, Vejbystrand.

CintoProfil AB är en reklambyrå som i huvudsak producerar och säljer profilerade 
arbetskläder, foliering av fordon, visitkort och framtagning av logotyper. Genom 
att förvärva Vejby 242:10 inom detaljplanerat verksamhetsområde i Vejby 
industriområde kan bolaget flytta sin verksamhet till större lokaler. Delar av 
etableringen kommer att hyras ut till J&R Entreprenad AB som ingår i samma 
ägarstruktur. Detta tillgodoser deras behov av lager och uppställningsplats för 
entreprenadmaskiner.

CintoProfil AB har för avsikt att uppföra en byggnad för lager och produktion av 
reklamprodukter.

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Vejby. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med CintoProfil AB upprättat 
förslag till köpekontrakt. CintoProfil AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 25 november 2021
 Av CintoProfil AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss

Yrkande
Lars Nyander (S) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med CintoProfil AB avseende Vejby 242:10

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



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark- o Exploateringsingenjör
Joakim Ziegler
468988
Joakim.Ziegler@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/437
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-11-25

Försäljning av Vejby 242:10 (Vejby industriområde) 
till CintoProfil AB.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Vejby 242:10 är belägen i Vejby industriområde, Vejbystrand.

CintoProfil AB är en reklambyrå som i huvudsak producerar och säljer profilerade 
arbetskläder, foliering av fordon, visitkort och framtagning av logotyper. Genom 
att förvärva Vejby 242:10 inom detaljplanerat verksamhetsområde i Vejby industri-
område kan bolaget flytta sin verksamhet till större lokaler. Delar av etableringen 
kommer att hyras ut till J&R Entreprenad AB som ingår i samma ägarstruktur. 
Detta tillgodoser deras behov av lager och uppställningsplats för entreprenadma-
skiner.

CintoProfil AB har för avsikt att uppföra en byggnad för lager och produktion av 
reklamprodukter.

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Vejby. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med CintoProfil AB upprättat 
förslag till köpekontrakt. CintoProfil AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 25 november 2021
 Av CintoProfil AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Utredning
Bolaget
CintoProfil AB är en reklambyrå som idag huserat i åtta år på en gård i Munka 
Ljungby. I samband med fastighetsköpet kommer bolaget flytta sin verksamhet till 
större lokaler i Vejbystrand. Bolaget producerar och säljer reklamprodukter till i 
huvudsak mindre och medelstora företag. Profilerade arbetskläder, foliering av for-
don, visitkort och framtagning av logotyper hör till kärnverksamheten som syssel-
sätter två anställda.

Inom samma ägarkoncern finns J&R Entreprenad AB. Bolaget har i över 30 år 
specialiserat sig på markarbeten i allmänhet och schaktarbeten för husgrunder, 
vägar och dräneringar i synnerhet. Idag har bolaget ett 20-tal anställda. Bolaget har 
ett stort behov av lager och uppställningsplats för entreprenadmaskiner. Detta be-
hov tillgodoses nu av CintoProfil AB som kommer att hyra ut delar av etableringen 
till J&R Entreprenad AB 

Köpekontrakt
Vejby 242:10 uppgår till 1 530 m². Priset på tomtmarken i aktuellt område är av 
Kommunfullmäktige vid tidigare försäljningar beslutat till 200 kronor/m². Anslut-
ningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. 

Försäljningen är villkorad av att Köparen söker bygglov senast fyra månader efter 
köpekontraktets undertecknande.

Köparen ska dessutom inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja 
byggnation. Med påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov för lager- och 
produktionslokaler samt färdigställd betongplatta. Om Köparen inte har påbörjat 
byggnationen inom föreskriven tid har kommunen rätt att köpa tillbaka fastigheten 
till samma pris utan räntekompensation och med avdrag för kommunens lagfarts-
kostnad. Om kommunen inte väljer att köpa tillbaka fastigheten utgår ett vite mot-
svarande 200 kronor/m² tomtyta, i det fall förseningen beror på omständigheter 
köparen råder över.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med CintoProfil AB avseende Vejby 
242:10

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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Köpare: 

Säljare: 

CintoProfil AB 
Bäckatorpsvägen 50 
266 93 Munka-Ljungby 

Ängelholms kommun 
262 80 Ängelholm 

Fastighet: Angelholm Vejby 242:10 

Överlåtelseförklaring 

Dnr 2021/437 

556936-8516 

212000-0977 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen Ängelholm Vejby 242:10 om l 530m2
, nedan 

kallad Fastigheten, för en överenskommen köpeskilling om 
TREHUNDRASEXTUSEN/306 000/kronor och på följande villkor i övrigt. 

Figttt 1. fastigheten blåmarkerad 

Tillträde och köpebrev 
Tillträde till fastigheten ska ske en månad efter köpekontraktets undertecknande. Köparen får 
utföra förberedande schaktarbeten och nödvändiga markundersökningar före tillträdesdagen. 
Köparen är skyldig att ha de tillstånd och söka de lov som krävs, t.ex. marklov. Köparen åläggs 
att återställa området i ursprungligt skick i det fall köpet återgår till Säljaren. 
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Köpeskmingen erläggs senast på tillträdesdagen. När köpeskillingen är till fullo erlagd upprättar 
parterna köpebrev. Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning äger Säljaren rätt att häva 
köpet. 

Villkor 
Köparen ska inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja byggnation. Med 
påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov för lager- och produktionslokaler enligt Bilaga 1 
och fårdigställd betongplatta, eller motsvarande grundläggningsarbete. Om Köparen inte har 
påbörjat byggnationen inom föreskriven tid har Säljaren rätt att köpa tillbaka Fastigheten till 
samma köpeskilling utan räntekompensation med avdrag för kommunens lagfartskostnad. Om 
Säljaren väljer att inte köpa tillbaka Fastigheten utgår ett vite motsvarande köpeskillingen, dvs. 
306 000 kronor, i det fall förseningen beror på omständigheter Köparen råder över. Köparen ska 
inom fyra månader från köpekontraktets undertecknande ansöka om bygglov. 

Köparen ansvarar för och bekostar angöring mot aiJmän plats. Köparen ska samråda med 
kommunen angående utförandet. Köparen sköter och underhåller angöringen. 

Som villkor för köpets bestånd gäller att kommunfullmäktige godkänner detta avtal. 

Fastighetens skick 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren svarar inte för på fastigheten rådande 
grundläggnings förhållanden. 

Rättigheter, panträtt 
Fastigheten är belastad med två avtalsnyttjanderätter. Dels för ledningar till förmån för Bjäre 
Kraft, se Bilaga 2, dels för telekabel tm förmån för Skanova, se Bilaga 3. 

Skanovas telekabel flyttas till Fastighetens södra gräns i samband med Köparens schaktning av 
Fastigheten. Detta bekostas av Säljaren. Köparen förbinder sig att skriva nytt avtal med Skanova 
för att bibehålla deras rättighet. 

Entregatan till industriområdet ligger på kvartersmark och utgör inte gatumark/ allmän plats. 
Fastigheter inom planområdet svarar för drift, underhåll och förnyelse av entregatan genom en 
gemensamhetsanlä&,aning, Vejby GA:29. Fastigheten har andelstal i gemensamhetsanläggningen. 

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar. 

Fastighetens kostnader 
Säljaren betalar Fastighetens kostnader och erhåller Fastighetens intäkter för tiden fram till 
tillträdesdagen. För tiden därefter övergår kostnader och intäkter på Köparen. 

VA 
Anläggningsavgift för V A ingår inte i köpeskillingen. Eventuell anläggningsavgift betalas enligt 
gällande taxa. 

Lagfart 
Köparen söker lagfart på sitt förvärv och erlägger samtliga kostnader som uppkommer med 
anledning av detta. 
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Föroreningar 
Inga indikationer finns på föroreningar i marken. Om förorenade massor ändå skulle finnas i en 
koncentration som kräver sanering svarar Köparen för utredning, schaktarbeten, sortering och 
transporter upp till 50 000 kronor. 

Om kostnaderna för sanering överstiger 50 000 kronor svarar Säljaren för den överskjutande 
delen. Köparen ska föra en dialog med Säljaren gällande omfattningen av åtgärderna innan dessa 
vidtas. Köparen svarar för arbetet som hänförs till transporten och upptagningen av massorna. 
Kostnaderna särredovisas för Säljaren som ersätter Köparen för uppkomna kostnader. 

Gatumarksersättning 
Ingen gatumarksersättning eller gatubyggnadskostnad utgår med anledning av tomtens 
exploatering. 

Övriga bestämmelser 
Ingen av parterna har rätt att kräva ersättning av andra parten på grund av övriga avtalsbrott eller 
för nedlagda kostnader. 

Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap jordabalken angående köp 
av fast egendom och andra i förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 

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

Ort: 

Datum: 2021- \\-q Datum: 2021-

~~.bL=) 
För ,intoProfll AB För Ängelholms kommun 

För Ängelholms kommun 

Bevittnas: 

l. . ........................ . . ......... .. 

2 ....................................... . 



Bilaga 2 

s 
Dnr 2021/437 

Nyttjanderättsavtal 
WBS Sldnr 

1 (2) 
Avtalsnummer 

Ledningssträcka 

VEJ. K78~79 SOp EUALEV samt PVSO 

Mottagare av ongångsersättnlng: namn. postadress 

NyttjanderäWLedningsrätt för teleanläggning 
Fastighet (lnkl kommun) 

Ängelholm Vejby 242:1 >4 
Samtliga fastighetsägare: namn, personnummer 

Ängelholms Kommun org.nr 212000-0977 
26280 Ängelholm 

Fastighetsägaren medger T eliasonera Skanova Access AB (nedan Skanova) 
rätt att: 

på fastigheten anlägga och blbehålla ovanstående anläggning med 
Ullhörande anordningar i den huvudsakliga sträckning som utstakats på 
marken och angivits på bifogad karta . 

l kanalisatlon samt på stolplinja nu och senare anlägga, ha och underhålla 
teleledningar. 

för anläggande och blbehiUiande borttaga träd och andra föremål, som är 
till hinder för anläggningen eller är till direkt men för dess säkerhet. 
Avverkade träd tillhör fastighetsägaren. Skanova skall, om Inte 
faslighetsägaren själv vill ta hand om träden, lösa In och bortforsla dessa 
samt svara för skogsskyddet 

vid arbete med anläggningen disponera ett arbetsområde normalt om 4 
meters bredd (beträffande tomtmark: se Inskränkning nedan) 

äga tillträde till fastigheten för arbete med och tillsyn av anläggningen. 

Skanova skall eftersträva att minsta möjliga Intrång och olägenhet uppkommer 
för fastighetsägaren. Härvid skall bl a följande iakttas: 

På jordbruks- och skogsmarll förutsätts att jordkablar förläggs så all 
normalt brukande av jord kan bedrivas och så att skogsbruk Inte 
onödigtvis försvåras. 

På tomtmark skall särskild försiktighet Iakttas. Träd och buskar får endast 
borttas om så inte utan olägenhet kan undvikas. Bredare arbetsområde 
får Inte nyttjas än som erfordras för arbetet. 

För rätten att utföra och bibehålla anläggningen skall Skanova erlägga 
ovanstående engångsersättnlng. Skanova skall därutöver snarast möjligt 
åtgärda eiler ersätta skada. som uppkommit vid Skanovas arbeten. Skanova 
ersätter de merkostnader som kan uppstå vid dikning genom att maskin ej kan 
användas där teleledning är nedlagd. 

Avtalet gäller fr.o.m. Avtalet gäller med en avtalstid om 50 

år (25 år inom detaljplan) 

Utbetalning: plusgiro eller bPnkgiro 

D 
Avtalet får läggas till grund för 

ledningsrätt (ej tidsbegränsad) 

181 Markförlagd kanalisation för telekabel 
~ Direktförlagd kabel i mar1< 
D stolplinie 

EngAngsersllttnlng, kr (spec se nedan) l Längd l luft 

O m 
l Längd l jord 

35m 
Fortsättning samtliga fastighetsägare: namn, personnummer 

Fastighetsägaren får inte uppföra byggnad, framdraga väg eller utföra annan 
åtgärd, så att Skanovas brukande och bibehållande av anläggningen hindras 
eller försvåras. 

Dock skall Skanova om fastighetsägaren önskar utföra sådan åtgärd 
och, om denna avser jord- och skogsbruk, på begäran flytta eller ändra 
anläggningen eller på annal sätt se till att åtgärden inte hindras under 
förutsättning att begäran därom är rimlig. 

Vidare skall Skanova om fastighetsägaren önskar utföra åtgärd som 
Innebär komplettering me~ byggnad e d på vid upplåtelsen befintlig 
tomtmark. på begäran flytta eller ändra anläggningen eller på annal sätt 
se 1111 att åtgärden Inte hindras under förutsättning att begäran därom är 
rimlig. 

Faslighetsägaren skall l god tid till Skanova anmäla trädfällning, schaktning, 
sprängning eller annan åtgärd som kan medföra fara för anläggningen. 
Skanova skall vid behov kostnadsfritt utmärka ledningssträckningen på 
marken och anvisa lämpliga skyddsåtgärder samt ersätta fastighetsägaren 
för kostnader som uppkommer till följd av anvisad skyddsåtgärd. Alagandet 
är begränsat till åtgärder Inom ramen för pågående markanvändning. 

Denna överenskommelse skall, l del fall upplåtelsen läggs 1111 grund för 
lednlngsrätt, betraktas som överenskommelse enligt 14 § första stycket 
lednlngsrättslagen. Avtalet får som nyttjanderätt Inskrivas på fasligheten 
enligt jordabalken. 

Faslighetsägaren skall vid försäljning av fastigheten eller vid upplåtelse av 
arrende Informera om Skanovas rätt enligt denna överenskommelse. Anm. 
Informationsskyldigheten vid försäljning bortfaller om ledningsrätt blidats 
enligt avtalet, eller inskrivning gjorts av detta. 

Skanova förbinder sig följa överenskommelsen även l förhållande till ny ägare 
av fastigheten. 

Detta avtal får av Skanova överlåtas till bolag Inom samma koncern som 
Skanova 

Specifikation av engångsersättning (skall erläggas inom tre månader från fastighetsägarens underskrift) 

Grundersättning Längd x å-pris Belopp, kr 

Skogsmar1< 
Grunden>iittnlng för övrig marktyp 

D Jordbruk O Tomt D Park Ersättning för rotstående skog 

D 
eller fördyrad lfvverknlng samt 

skador såsom skördeskador, 

skador på trädgårdsanlägg-
Markvärde och för tidig awerkning (skogsmarll).. __ ___ , .... ... ................................. nlngar m.m. regleras särskilt. 

Antal stolpar 

Ersättning för stolpar (åkermark) .. .. -···-····· .......... 

Inskrivning beviljad, datum 

Ersättning för förstär1<arutrustning, kabellåd a, skåp mm ............. ..... ................ 
Lednlngsrättsbeslut, datum 

Annan ersättning (tomtmark e.dyl.) . ................................................................... 

SUMMA ENGÅNGSERSÄ TTNING 
EngAngsersättning erlagd, datum 

o .................................................... 
T ellaSonera Skanova Access AB 

T51209202509 1.7 2014-04-29 



Bilaga 2 

sKanova 

Övrigt 

T~-((; 
Avtalsnummer 

D nr 2021/437 
Nyttjanderättsavtal 

50p koppar EUALEV samt 1 st PV50 rör är anlagd i tomtmark enligt karta 

WBS Sldnr 

2 (2) 

f-rn._f ._.-/k o ,,,i. f,.CJJ Cc. 

7 c:- (~(je!_ ( b/, 1vc.._,4 ~~.sav-- . 

t. .. h "~ /!~ .... ,. ~o) 

Datum J Fastighetsägarens underskrift 

2dl}·/l·O ') ~ -
1 ev makas/makes rnedgivilnde och underskrift 

Namn· 
lb!cy(JII{Ianda 

------------- -·- --- ------· .. ·--- -- ···- ...... ... ·r· ...... ···--·-·---- ---·-· ..... ·-·- .. ... -- ---··----- ----------·- .. ... . 
Lars-Gunnar udvigsson 

..... ·······-·--···. ··---· -- --·.-.- ---------.·---- r· ............... ................. ........................ -------- .. . 

·················-··---·-·------··---------------· r ··-····-·-·-·------·-··-·····································-····-· 

-- .. ------- .. -- ....................... ........ -.. ·~T ........... -.. -.- .. -- .. ...... -... --- .. . -.. -.--.. -.. -- .. --- .. -·.-.---

·---------··--- --· · ····· ······ ........ ············ r ···-·· · -··--···-·· ····-········· · --·-·····-·- -·····-··········----·· 

.. ·-·- .. ··-- ................... -.-.-.- ........... ·r ... -............. ............ -........................ ··-· ......... . 
Datum 1 För Tellasonera Skanova Access AB 

20 6 -0\- o 4 {);< 
;.-. ..... 

Namn- • • • K / oä\iicf a· ·nsli·i.ip" .... 
1/xl ~>lOUI!du ' . tf/' • 

Datum 1 Arrendatorns underskrift 

Tellasonera Skanova Access AB 1 Godkänns med förbehi!lll om ersättning för skada. 

TS1209202509 1.7 2014-04-29 
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Bilaga 3 

LANTMÄTERIET 

4. Ersättning 

Dnr 2021/437 

Ersättning är reglerad i samband med nedläggning. 

5. Tillträde 
Tillträde har skett efter muntlig överenskommelse. 

6. Förrättningskostnad 
Kostnaden för ledningsrätten skall betalas av Bjäre Kraft ek. för. 

7. Aktmottagare 
Ägare till fastigheten Vejby 242:1 i Vejbystrand: Ängelholms kommun 

8. Underskrifter 

Datum 
2015-

Underskrift 

Hans Ljungström 
För Bjäre Kraft ek. ror 

Datum 
2015- l :t. 16 

) Underskrift 

~~-~-.~-.~-. . -: .-.-.. -. -,t_- .. -..... - . .r----L Il r 

.. ·.. "'-"'c..-...~ t..--~ "-• l. c r._ 
Vejby 242:1 Angelholms kommun u 

sid 2(2) 
Aktbilaga ÖK 



Bilaga 3 
LANTMÄTERIET 

Dnr 2021/437 

Överenskommelse om ledningsrätt 2015-12-15 

1. Fastighet 
Vejby 242:1 i Vejbystrand, Ängelholms kommun 

2. Ansökan 

sid 1(2) 
Aktbilaga ÖK 

Överenskommelse gäller ledningsrätt som belastar Vejby 242:1 i Vejbystrand, 
Ängelholms kommun till förmån för Bjäre Kraft ek. för. 

3. Överenskommelse 
Undertecknade är överens om följande: 
Ledningsrätt, omfattande ledningssystem, enligt bifogad karta. 

Ledningsägaren får: 
• Inom upplåtet utrymme utföra arbeten med ledningen och utföra tillsyn av den. 

• Inom upplåtet utrymme ta bort träd och buskar som är till hinder för ledningen 

eller farliga för dess säkerhet. Avverkade träd tillhör fastighetsägaren. 

• Ta väg eller använda väg på belastad fastighet för tillsyn och arbeten med 
ledningen. I den mån det kan ske utan avsevärd olägenhet skall fastighetsägarens 

anvisningar om väg och vägval därvid följas. 

Ledningsägaren skall: 
• Utöva de befogenheter som följer med ledningsrätten så att belastad fastighet inte 

betungas mer än nödvändigt. 

F as tighetsägaren får inte: 
• Ändra markanvändningen i närheten av ledningen genom att exempelvis uppföra 

byggnad eller utföra annan anläggning, plantera träd eller anordna upplag så att 

ledningen kan skadas eller kan komma att inte längre uppfylla gällande 

säkerhetsföreskrifter. 

• Utan medgivande av ledningens innehavare spränga, fålla träd, schakta, borra eller 

på annat sätt ändra marknivån eller vidta någon annan åtgärd som kan medföra 
fara fOr ledningen. 
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 Dnr 2021/437 Kartskiss 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-01-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 18 Dnr. KS 2021/440 

Återköp av Vejby 242:6 från Arreis AB 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Vejby 242:6 är belägen i Vejby industriområde, Vejbystrand. 

Arreis AB köpte fastigheten av kommunen 2019. Köpet var förknippat med en 

byggnadsskyldighet som inte uppfyllts. Arreis AB ämnar därför sälja tillbaka 

fastigheten till kommunen för samma köpeskilling, enligt villkor som framgår av 

köpebrevet.  

Mark- och exploateringsenheten ämnar sälja vidare fastigheten genom att teckna 

nytt köpekontrakt med ny verksamhetsutövare i nästa steg. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Arreis AB upprättat förslag 

till återköpskontrakt. Arreis AB har undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 25 november 2021 

 KSAU Beslut 2021-12-15 § 241 

 Av Arreis AB signerat återköpskontrakt  

 Kartskiss 

Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna upprättat återköpskontrakt med Arreis AB avseende Vejby 242:6. 

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

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 241 Dnr. KS 2021/440,

Återköp av Vejby 242:6 från Arreis AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Vejby 242:6 är belägen i Vejby industriområde, Vejbystrand.

Arreis AB köpte fastigheten av kommunen 2019. Köpet var förknippat med en 
byggnadsskyldighet som inte uppfyllts. Arreis AB ämnar därför sälja tillbaka 
fastigheten till kommunen för samma köpeskilling, enligt villkor som framgår av 
köpebrevet. 

Mark- och exploateringsenheten ämnar sälja vidare fastigheten genom att teckna 
nytt köpekontrakt med ny verksamhetsutövare i nästa steg.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Arreis AB upprättat förslag 
till återköpskontrakt. Arreis AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 25 november 2021
 Av Arreis AB signerat återköpskontrakt 
 Kartskiss

Yrkande
Liss Böcker (C) yrar bifall till föreliggande förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat återköpskontrakt med Arreis AB avseende Vejby 242:6.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark- o Exploateringsingenjör
Joakim Ziegler
468988
Joakim.Ziegler@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/440
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-11-25

Återköp av Vejby 242:6 (Vejby industriområde) från 
Arreis AB.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Vejby 242:6 är belägen i Vejby industriområde, Vejbystrand.

Arreis AB köpte fastigheten av kommunen 2019. Köpet var förknippat med en 
byggnadsskyldighet som inte uppfyllts. Arreis AB ämnar därför sälja tillbaka fastig-
heten till kommunen för samma köpeskilling, enligt villkor som framgår av kö-
pebrevet. 

Mark- och exploateringsenheten ämnar sälja vidare fastigheten genom att teckna 
nytt köpekontrakt med ny verksamhetsutövare i nästa steg.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Arreis AB upprättat förslag 
till återköpskontrakt. Arreis AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 25 november 2021
 Av Arreis AB signerat återköpskontrakt 
 Kartskiss

Utredning
Arreis AB undertecknade 2016-03-01 köpekontrakt med kommunen avseende fas-
tigheten Vejby 242:6. Köpet är förknippat med en byggnadsskyldighet inom två år 
från tillträdesdagen 2019-03-22 som inte är uppfylld. Arreis AB ämnar därför att 
överlåta fastigheten genom försäljning till kommunen igen.

Mark- och exploateringsenheten är redan i kontakt med en ny verksamhetsutövare 
som ämnar köpa fastigheten. Nytt köpekontrakt för Vejby 242:6 ämnas därför 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

upprättas med denna verksamhet så fort kommunen återigen fått lagfart för fastig-
heten. Genom denna process kan kommunen behålla kontrollen över att verksam-
hetstomterna bebyggs. 

Återköpskontrakt
Vejby 242:6 köps tillbaka för samma köpeskilling, utan räntekompensation, som 
den såldes för. Detta är i enlighet med innehållet i köpebrevet daterat 2019-03-22. 
Säljaren intygar att fastigheten är obelånad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att godkänna upprättat återköpskontrakt med Arreis AB avseende Vejby 242:6

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.



Dnr 2021 l 440 

I<.öpekontrakt - återköp 

Köpare: 

Säljare: 

Ängelholms kommun 
262 80 Ängelholm 

Arreis AB 
Markörvägen 9 
262 91 Ängelholm 

212000-0977 

556766-9030 

Fastighet: Ängelholm Vejby 242:6, nedan kallad Fastigheten 

tozgttr 1. _"f-'astigheten avgränsad med blå markering 

Säljaren har genom köpekontrakt undertecknat 2016-03-01, se Bilaga 1, förvärvat Fastigheten av 
Ängelholms kommun. Köpet är förknippat med en byggnadsskyldighet inom två år från 
tillträdesdagen 2019-03-22, se punkt 3 i köpekontraktet, som inte är uppfylld. Genom detta 
återköp överlåter Säljaren genom försäljning Fastigheten till Köparen på följande villkor 

Fastighetens skick 

Tillträde 

Köpeskilling 

Panträtt 

Fastigheten överlåts i befintligt skick 

Tillträde sker omedelbart kl Jt!Lla kupt:kuHLrakl · utttlt!tlt:cktumtle 

FYRAHUNDRATRETTIOTUSEN/430 000/ KRONOR 

Fastigheten överlåtes fri från penninganteckningar. Säljaren intygar att 
fastigheten är obelånad. 



Dnr 2021/440 

Avgifter, anspråk m.m. Genom detta återköp är Säljaren fri från förpliktelser kopplade till 
köpekontraktet 2016-03-01. Ingen av parterna kan göra anspråk mot 
den andre kopplat till vare sig köpekontraktet 2016-03-01 eller detta 
återköp. 

Särskilda bestämmelser Ingen av parterna har rätt att kräva ersättning av andra parten på 
grund av övriga avtalsbrott eller för nedlagda kostnader. 

Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap 
jordabalken angående köp av fast egendom och andra i 
förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 

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

Ort: 

Datum: 

F ör Ängelholms kommun 

För Ängelholms kommun 

. .Il 

Ort: .lJfOlll(_ h~~ 

: c:ttJ21- ll-~3 

~~ ...... d..C/1..0 ...... 
For rreis B 

/!Jo Alce~o 

F ör Arreis AB 

Bevittnas: 



Bilaga 1 

Säljare: 

Köpare: 

Fastighet: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Dnr 2021/440 

KÖPEKONTRAKT 

Ängelholms kommun 
262 80 Ängelholm 

Arreis AB 
Markörvägen 9, 262 91 Ängelholm 

(212000-0977) 

(556766-9030) 

Den del av Ängelholm Vejby 242:1 som i kartbilaga markerats med röd färg 
(2.147 kvm). 

Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen mot en köpeskilling om 
FYRAHUNDRATRETTIOTUSEN/430 000:-/ Kronor samt följande villkor i 
övrigt. 

Tillträdesdag är 2016-07-01 eller den senare dag dä fastigheten är registrerad. 
Köparen fär utföra förberedande schaktarbeten före tillträdesdagen. Om markens 
höjdläge väsentligt ändras krävs marklov. 

Köpeskillingen erläggs kontant pä tillträdesdagen dä säljaren till köparen 
överlämnar kvitterat köpebrev. 

Köparen ska inom tvä är frän tillträdesdagen påbörja byggnation. Fullgör inte 
köparen sitt åtagande inom tvä är förpliktigas köparen att sälja tillbaka tomten 
till kommunen för samma köpeskilling utan räntekompensation. 

Entregatan ligger pä kvartersmark och utgör inte gatumark/allmän plats. 
Fastigheter inom planomrädet svarar för drift, underhäll och förnyelse av 
entregatan genom en gemensamhetsanläggning som bildas vid avstyckningen. 
Andelstalet bestäms i lantmäteriförrättning och i kommunens ansökan yrkas att 
andelstalet styrs av tomternas areal (2147 l 10617 = 20%). 

Anläggningsavgift för VA ingår ej i köpeskillingen och betalas enligt gällande taxa 
vid ansökan om anslutning. I den av köparen beställda nybyggnadskartan 
framgår förbindelsepunktens läge i höjd och plan. 

Fastigheten överläts i befintligt och av köparen besiktigat och godkänt skick. 
Säljaren svarar ej för pä fastigheten rädande grundförhällanden. Geotekniken är 
känd genom angränsande byggprojekt t ex fjärrvärmeverket. Arkeologisk 
undersökning är genomförd (Wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 
2010:52) och arkeologiska hinder föreligger inte för exploatering. Om fynd 
påträffas kräver det dock alltid anmälan enligt lagstiftningen. Kommunen har 
anlagt entregatan och kostnaden ingår i köpeskillingen. Vid senare tillfälle 
kommer gatan att toppbeläggas genom kommunens försorj. Även kostnaden för 
toppbeläggning ingår i köpeskillingen. 

Omedelbart söder om fastigheten löper en samfälld väg som används fram till 
Jönssons snickeri. Den yta som används överensstämmer inte helt med den 
formella vägsträco:kningen . Det är önskvärt 0m den använda körytan får 
bibehållas i befintligt läge. En kommunal vattenledning tangerar 
fastighetsgränsen. Befintlig fjärrvärmeledning och elledning ligger omedelbart 
norr om den samfällda vägen och kommer att belasta köparens fastighet. 
Formella rättigheter tillskapas i samband med avstyckningen utan rätt för 



Bilaga 1 Dnr 2021/440 

köparen att ertlAlla intrAngsersättning. 

8. Kommunen ansöker om avstyckning samt blidande av gemensamhetsanläggning 
och bekostar förrättningen. 

9. lagfartskostnaden för köpet betalas av köparen. 

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

Ängelholm 2016· 
För Ängelholms kommun 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-01-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 20 Dnr. KS 2020/548, KS 2020/583 

Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken 

Ärendebeskrivning 
Den 20 december behandlade kommunfullmäktige en 
samverkansöverenskommelse mellan Ängelholms Hembygdsförening, Ängelholms 
kommun och Ängelholms Näringsliv. Syftet med samverkansöverenskommelsen är 
att beskriva hur parterna ska verka för att bevara och utveckla besöksmålet samt 
tydliggöra respektive parts ansvar och åtaganden, som grund för ekonomiskt stöd. 
Överenskommelsen avser främja, utveckla och fördjupa samarbetet mellan parterna 
för att säkerställa Hembygdsparkens fortlevnad och vidareutveckla verksamheten. 
 
Samverkansöverenskommelsen föreslås ersätta tidigare överenskommelse om 
skötsel och det årliga bidrag som betalats ut via budget. 
 
Ärendet återremitterades genom s.k. minoritetsåterremiss för omarbetning av 
förslaget till avgiftsbelagd parkering. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2022 

• Protokollsutdrag KF den 20 december 2021 

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 1 december 2021, § 223 

• Tjänsteutlåtande Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken, daterat den 
26 oktober 2021 

• Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken 

Yrkande 
Liss Böcker (C), Christina Hanstål (M), Eric Sahlvall (L), Karl-Otto Rosenqvist 
(MP) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag, att föreslå 
kommunfullmäktige godkänna samverkansöverenskommelse om Hembygdsparken 
mellan parterna Ängelholms Hembygdsförening, Ängelholms kommun och 
Ängelholms Näringsliv. 

Lars Nyander (S) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar att föreslå kommunfullmäktige 
godkänna samverkansavtalet men att den avgiftsbelagda parkeringen vid 
Hembygdsparken ska tas bort från förslaget. 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-01-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Proposition och omröstning 
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer föreliggande förslag mot Lars Nyanders 
(S) och Patrik Ohlsson (SD) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
bifaller föreliggande förslag.  

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till 
föreliggande förslag och Nej-röst för bifall Lars Nyanders (S) och Patrik Ohlsson 
(SD) yrkande.  
Voteringen utfaller enligt följande: 
 

Ledamöter Ja Nej  

Robin Holmberg (M) x  

Liss Böcker (C)  x  

Lars Nyander (S)  x 

Patrik Ohlsson (SD)  x 

Eric Sahlvall (L) x  

Linda Persson (KD) x  

Åsa Larsson (S)  x 

Karl-Otto Rosenqvist (MP) x  

Anders Ingvarsson (SD)  x 

Ola Carlsson (M) x  

Daniel Coloka (S)  x 

Maija Rampe (M) x  

Christina Hanstål (M) x  

Resultat 8 5 
 

Kommunstyrelsen bifaller därmed föreliggande förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

Reservation 
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
På kommunfullmäktiges sammanträde i december 2021 beslutades genom en 
minoritetsåterremiss att förslaget till avgiftsbelagd parkering skulle omarbetas. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-01-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Trots beslutet av kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsens ordförande att 
lägga fram samma förslag ännu en gång utan någon förändring. 
 
Spelar besluten i kommunens högst beslutande organ ingen roll för 
kommunstyrelsens ordförande?  
 
En del av de argument som den blå-gröna majoriteten framfört i samband med 
detta förslag fram handlar om hur mycket parkeringsavgifter hembygdsparken nu 
kommer få eller att en avgift inte spelar någon roll då det inte finns någon 
inträdesavgift för att gå in i parken. Vår uppfattning är att det är en väldigt bra sak 
att det är just kostnadsfritt att gå in i parken då den blir öppen för alla. Det är 
dessutom omöjligt att beräkna eventuella intäkter för parkeringen och det blir 
därför ett förvånande argument. 
I förslaget framgår det tydligt att investeringen i p-automater och parkeringsyta 
först ska täckas innan några inkomster för parken kan bli aktuella. Det finns 
dessutom en betydande risk att medborgare kan välja att betala parkeringskostnader 
istället för medlemskap i hembygdsparkens förening vilket skulle få betydande 
konsekvenser.  
Vår uppfattning är att parkeringen vid kommunens största turistattraktion ska vara 
avgiftsfri. 
 
För den socialdemokratiska gruppen - Lars Nyander. 

Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Sverigedemokraterna finner samverkansavtalet bra, bortsett från att vi inte vill 
belasta bilburna besökare med en parkeringsavgift. Många av dessa är barnfamiljer 
som har få realistiska alternativ till att ta bilen. Hembygdsparken är också en av 
kommunens viktigaste träffpunkter och sociala mötesplatser, viktig även för de 
som bor utanför centralorten. Dessa har redan en extra kostnad i form av transport 
till/från Hembygdsparken jämfört med de som bor i tätorten Ängelholm, och bör 
enligt vår uppfattning inte utöver detta belastas med en parkeringsavgift.  

Beslutet ska expedieras till 
• Kommundirektörens stab 

• Ängelholms Hembygdsförening 

• Ängelholms Näringsliv 



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 2020/548
Ytterligare dnr: KS 2020/583
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2022-01-11

Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken

Ärendebeskrivning
Den 20 december behandlade kommunfullmäktige en samverkansöverenskommel-
se mellan Ängelholms Hembygdsförening, Ängelholms kommun och Ängelholms 
Näringsliv. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att beskriva hur parterna 
ska verka för att bevara och utveckla besöksmålet samt tydliggöra respektive parts 
ansvar och åtaganden, som grund för ekonomiskt stöd. Överenskommelsen avser 
främja, utveckla och fördjupa samarbetet mellan parterna för att säkerställa Hem-
bygdsparkens fortlevnad och vidareutveckla verksamheten.

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

Ärendet återremitterades genom s.k. minoritetsåterremiss för omarbetning av för-
slaget till avgiftsbelagd parkering.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2022
• Protokollsutdrag KF den 20 december 2021
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 1 december 2021, § 223
• Tjänsteutlåtande Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken, daterat den 

26 oktober 2021
• Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken

Utredning
I kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och plan 2022-2023 har samhälls-
byggnadsnämnden fått i uppdrag att införa parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parke-
ring i dialog med Hembygdsföreningen. Nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen är 
betalda, ska tillföras Hembygdsparken som ett bidrag. Samhällsnämnden har utrett hur be-
slutet kan verkställas och redovisat detta till kommunstyrelsen.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Kommunfullmäktiges beslut att införa parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens 
parkering har beaktats i samverkansöverenskommelsen som ett av Ängelholms 
kommuns åtaganden. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Kommundirektörens stab
• Ängelholms Hembygdsförening
• Ängelholms Näringsliv



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-12-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 234 Dnr. KS 2020/548

Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken

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

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

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

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 1 december 2021, § 223
• Tjänsteutlåtande Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken, daterat den 

26 oktober 2021
• Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken

Jäv
På grund av jäv deltar inte Carl-Gustaf Gudmundsson (C) i handläggning och 
beslut i detta ärende. Ann Hörnebrant Sturesson (C) tjänstgör i Carl-Gustaf 
Gudmundssons ställe. 

Yrkande
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Ingela Sylwander (M), Charlotte Engblom-
Carlsson (L), Linda Persson (KD), Anders Davidsson (M), Cornelis Huisman (M), 
Rasmus Waak Brunkestam (C), Karl-Erik Asp (M), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut, att godkänna samverkansöverenskommelse 
om Hembygdsparken mellan parterna Ängelholms Hembygdsförening, 
Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-12-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Patrik Ohlsson (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för omarbetning 
av förslaget till avgiftsbelagd parkering, i andra hand att ärendet avslås. 

Kommunfullmäktige bifaller Lars Nyanders (S) yrkande om fem minuters 
ajournering av sammanträdet.  

Sammanträdet återupptas och Lars Nyander (S) yrkar att ärendet återemitteras för 
omarbetning av förslaget till avgiftsbelagd parkering. 

Proposition och omröstning
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på om ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras. Ordföranden finner att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: JA-röst för bifall till 
att ärendet ska avgöras idag och NEJ-röst för att ärendet ska återremitteras. Av de 
50 beslutande röstar 28 JA, 21 NEJ och 1 ledamot avstår från att rösta. Se 
omröstningslisa 2. Minst en tredjedel av de beslutande ledamöterna har begärt 
återremiss vilket innebär att ärendet ska återremitteras genom s.k. minoritets-
återremiss. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet för omarbetning av förslaget till avgiftsbelagd parkering 
vid Hembygdsparken.

Beslutet ska expedieras till
• kommunstyrelsen
• kommundirektörens stab, chefsstrateg 
• samhällsbyggnadsnämnden
• nämnden för kultur, idrott och fritid



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-12-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Omröstningslista 2
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)       Göran Larsson                           X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)       Alf Carlsson                            X    
Cornelis Huisman                        (M)                                               X    
Johnny Hagman                           (M)       Agneta Normann                          X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Susanne Resmark                         (M)       Maths Kjellin                           X    
Per Skantz                              (M)                                               X    
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ann Hörnebrant Sturesson X    
Lennart Nilsson                         (C)                                               X    
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       Kerstin Lingebrant                      X    
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      Lennart Engström                        X    
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)                                               X   
Lars Carlsson                           (S)                                               X   
Susanne Jönsson                         (S)       Johnny Dinh-Kien Nguyen                 X   
Fanny Krumlinde Handreck                (S)       Sofia Gunnarsson                        X   
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X   
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               X   
Tommy Jönsson                           (S)       Sven Dahlberg                           X   
Ale Holm                                (S)                                               X   
Susanne Sandström                       (V)                                               X   
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X    
Helena Böcker                           (MP)                                              X    
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X   
Niklas Andersson                        (SD)                                              X   
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              X   
Karin Jansson                           (SD)                                              X   
Mats Sahlin                             (SD)      Bo Salomonsson                          X   
Pontus Myrenberg                        (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        - - -
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X   
Rose-Marie Broman                       (SD)                                              X   
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X   
Lazze Ohrberg                           (EP)      Magnus Jonsson                          X    
Måns Irhammar                           (EP)      Jan Anders Brundin                      X  
Inger Rengstedt                         (EP)                                              X    

Summa: 28
§

21 1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 223 Dnr. KS 2020/548, 

Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken

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

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

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

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken, daterat 26 

oktober 2021.
• Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken.

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

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

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

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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

Voteringen utfaller enligt följande: 

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

Kommunstyrelsen bifaller därmed arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Chefsstrateg
Lena Åström
468152
lena.astrom@engelholm.se

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

Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken

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

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

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken, daterat 26 

oktober 2021.
• Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken.

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

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

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

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslår besluta:

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

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Lena Åström
Chefsstrateg

Beslutet expedieras till:
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg. 
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[Titel] 

Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken 

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

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

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

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

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

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

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

Ängelholms Hembygdsförening 
Ängelholms Hembygdsförening ska: 

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

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

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

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

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

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

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

Ängelholms kommun 
Ängelholms kommun ska: 

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

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

Hembygdsparken tillsammans med Ängelholms Näringsliv och delge 
föreningen resultatet. 

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

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

Ängelholms Näringsliv 
Ängelholms Näringsliv ska: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. 

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

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

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

Denna överenskommelse är upprättad i tre likalydande exemplar varav parterna 
tagit varsitt. 
 
 
 
____________________________ ___________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Ängelholms hembygdsförening Ängelholms kommun 
Carl-Gustaf Gudmundsson  Robin Holmberg 
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____________________________  
Ort och datum   
 
 
 
____________________________  
Ängelholms Näringsliv   
Andreas Jarud  
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Bilaga 1 
Skötselförening mellan Ängelholms Hembygdsförening och Ängelholms kommun: 

Uppgift Ängelholms 
Hembygdsförening 

Ängelholms 
kommun 

Gräsytor: 

- Klippning,  

- Vår och höststädning, 

- Gödsling. 

 

X 

X 

X 

 

Grusgångar: 

- Räfsning, 

- Grusning vid behov, 

- Avjämning.  

 

X 

X 

X 

 

Rabatter och krukor: 

- Plantering,  

- Vattning,   

- Ogräsrensning. 

 

X 

X 

X 

 

Träd: 

- Besiktning, 

- Beskärning, 

- Planering, 

- Avverkning. 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

Fågeldammen: 

- Tömning vartannat år,  

- Grusning inom staket. 

 

X 

X 

 

Begravningsplats för 

smådjur: 

- Begravning, 

- Gräsklippning, 

- Gravstenar, 

- Grusning gångar, 

- Städning, 

- Tömning kompost. 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

Toalettbyggnad: 

- Daglig tillsyn, 

- Städning, 

 

X 

X 
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- Underhåll. X 

 

Uppgift Ängelholms 
Hembygdsförening 

Ängelholms 
kommun 

Lekplats: 

- Besiktning, 

- Underhåll, 

- Städning, 

- Sopning/blåsning, 

- Gummimattor. 

 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

Städning och avtall: 

- Städning, 

- Teckna abonnemang, 

- Sophämtning, 

- Sopsorteringsmodul inkl 

sophämtning.  

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

Yttre VA-ledningar: 

- Underhåll. 

 

 

 

X 

Belysning: 

- Parkarmaturer 

 

 

 

X 
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Bilaga 2 
Skötselområde Hembygdsparken. 
 

 
 



Bilaga 3

ANLÄGGNINGSARREND E 
Parter: Ängelholms kommun (212000-0977) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Ängelholm 2014-
För Upzon Ängelholm AB 

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

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

~· ·~~ 
VV\AOVV\_ ~~ 

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



Utskrift från Tekis-GI 
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HembVIJdsparkan 
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A ... "'GELHOL\1S 
KOMMUN 

KS § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2014-03-12 

Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2014/90 

Anläggningsarrende för Upzon inom Ängelholm 3:18, 
Hembygdsparken 

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

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

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

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

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

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringschef 
Upzon Ängelholm AB 

U t drags bestyrkande 

45 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrödesdalum 

Kommunstyrelsen 1988-08-2~ 338 

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

KS § 251 

AU § 493 Dnr 1988.389 116 

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

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

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

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

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

AU: beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

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

KS § 251 

Kommunstyrelsen beslutar 

enligt arbetsutskottet. 

.J,, ,-,:_: 

P c 



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

Datum Beteckning 

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

FAK/GE/ ip 
Ertdatum 

Kornmunstyrelsen 

ÄNGELHOLM 

Postadress 

Upplåtelse av fasti gheten Staren 3, Ängelholm 

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

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

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

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

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

\)~ ~ 
~-

Bil. Remisshandlingar återgår 

.· 

Telelon Direkttelefon Bankgiro Postgiro 

........ ': 

·--;.· -

262 80 Ängelholm 

Gatuadress 

Östra vägen 2 
Ängelholm 

Växel 
0431·870 00 87176 . 8 24 48-i 



) 

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

Ängelholms Fastighetskontor 1988-10-05 
Markavdelningen 

1Jvv.rh:rv~Kd~~ 
Kerstin :B'~~tröm 

/l 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 224 Dnr. KS 2020/583, 

Införande av parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens 
parkering i dialog med Hembygdsföreningen

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

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

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

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

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

Hembygdsparken
 Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid 

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

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

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

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-12-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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

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

Voteringen utfaller enligt följande: 

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

Kommunstyrelsen bifaller därmed arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att komplettera taxa för parkering med en ny zonkod som gäller parkeringar i 
Hembygdsparken. Avgiften inom zonen är 7 kr/timme och ska erläggas alla dagar 
mellan kl 9-18 från datum som kommunfullmäktige beslutar.
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Reservation
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet. 
Vår uppfattning är att det inte ska
vara kostnadsbelagd parkering vid hembygdsparken. Vi yrkade därför avslag.
För den socialdemokratiska gruppen: Lars Nyander (S)

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 204 Dnr. KS 2020/583

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

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

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

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

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

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

Hembygdsparken
 Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid 

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

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

Lars Nyander (S) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer proposition på bifall respektive avslag på 
föreliggande förslag. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande 
förslag. Votering begärs. 

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till 
föreliggande förslag och Nej-röst för avslag till föreliggande förslag. Voteringen 
utfaller enligt följande:
Ja-röst: Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C ). Linda Persson (KD).
Nej-röst: Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD).

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed bifallit föreliggande förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

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

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

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 68 Dnr. SBN 2020/261, 

Parkeringsavgift Hembygdsparken

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

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 16 mars 2021
• Kalkyl gällande grusning, alternativ 1. 
• Kalkyl gällande grusning och stensättning, alternativ 2. 
• Kalkyl gällande asfaltering, alternativ 3. 
• Beslut KF 2020-11-23 om budget 2021 och plan 2022-2023

Föredragande tjänsteperson
Rebecca Jolstrand, trafikingenjör

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Magnus Jonsson (S) och Alexander Johnsson (SD) yrkar avslag på förslaget från 
tjänsteutlåtandet.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen om bifall och avslag mot varandra och finner en 
majoritet för bifall. Votering begärs och verkställs. De som röstar för bifall röstar 
JA och de som röstar för avslag röstar NEJ. Resultatet blev 7 JA-röster och 6 NEJ-
röster. De som röstade JA var: Hans-Åke Jönsson (C), Staffan Laurell (M), Per 
Skantz (M), Anders Källström (M), Anita Rosén (L), Nicklas Oddson (KD) och 
Tomas Fjellner (M). Röstade NEJ gjorde: Magnus Jonsson (S), Alexander Johnsson 
(SD), BrittMarie Hansson (S), Bo Salomonsson (SD), Anton Nyroos (S) och Benny 
Persson (V).
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Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige 
inför parkeringsavgifter i Hembygdsparken,

att iordningsställa grusparkeringsytan längst in från  Danielslundsgatan enligt 
alternativ 1,

att godkänna utplacering av befintliga parkeringsautomater enligt förslag, 

att ge Huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att köpa in två nya 
parkeringsautomater när upphandlingen är klar och placera ut enligt förslag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen

att godkänna återrapporteringen, samt 

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

Reservation
Sverigedemokraterna yrkade avslag i ärendet mot att införa parkeringsavgift i 
Hembygdsparken. Som ett av Ängelholms mest besökta turistmål anser 
Sverigedemokraterna att Hembygdsparken ska vara fredad mot en parkeringsavgift. 
Besökare av alla åldrar och ekonomier ska kunna samlas under samma 
förutsättningar. Vi ser också en negativ konsekvens för närliggande bostadsområde 
runt parken där fordon nu kommer att söka sig då där är avgiftsfritt. 

/Alexander Johnsson, Bo Salomonsson, Anders Ingvarsson och Johan Wifralius

Vi socialdemokrater har inte fått någon ekonomiskt underlag i detta ärende och 
därför yrkar vi avslag .

/Magnus Jonsson, BrittMarie Hansson och Anton Nyroos



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• HU Samhälle/Stadsmiljö



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

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

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/583
Ytterligare dnr: SBN 2020/261
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-04-28

Svar på uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att 
införa parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens par-
kering i dialog med Hembygdsföreningen

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterad den 28 april 2021
• Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-27 (ej färdigt till KS-utskicket)
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 16 mars 2021
• Kalkyl gällande grusning, alternativ 1. 
• Kalkyl gällande grusning och stensättning, alternativ 2. 
• Kalkyl gällande asfaltering, alternativ 3. 
• Beslut KF 2020-11-23 om budget 2021 och plan 2022-2023

Utredning
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 
27 april 2021.  Nämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna återrapporten av 
uppdraget samt föreslår att Kommunfullmäktige tar ställning till parkeringsavgif-
ten.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna återrapporten på uppdraget.

Kommunstyrelsen föreslår också Kommunfullmäktige besluta

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

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• HU Samhälle
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Trafikingenjör
Rebecca Jolstrand
0431- 870 00
Info@engelholm.se

Till: Samhällsbyggnadsnämnden
Diarienummer: SBN 2020/261
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-03-16

Återrapportering av uppdrag att införa parkeringsav-
gifter vid Hembygdsparken

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 16 mars 2021
• Kalkyl gällande grusning, alternativ 1. 
• Kalkyl gällande grusning och stensättning, alternativ 2. 
• Kalkyl gällande asfaltering, alternativ 3. 
• Beslut KF 2020-11-23 om budget 2021 och plan 2022-2023

Utredning
Parkeringsyta
Idag är parkering längs med delar av Danielslundsgatan tillåten. På del av västra si-
dan i ungefärlig höjd med Hembygdsparken finns det parkeringsplatser som är 
snedställda längs med vägen och på den östra sidan har vi sedan sommaren 2020 
skyltar upp att parkering är tillåten.  

Huvudparkeringen vid Hembyggdsparken är indelad i tre delar. Del ett ligger vid 
infarten från Danielslundsgatan. Parkeringen är utformad så att parkering sker vid 
sidan om inkörsvägen (se bild 1).  Parkeringsytan består utav grus och flertalet träd 
finns på ytan där parkering sker. Del två är lokaliserad efter inkörsvägen och är en 
parkeringsyta framför den större ingången till Hembygdsparken. Parkeringsytan är 
asfalterad med målade parkeringsrutor som visar parkören var parkering ska ske. 
Den tredje och sista delen är en grusyta som är placerad längst in sett från Daniel-
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slundsgatan. Parkeringsytan är utformad med parkeringsstaket som är utplacerade 
för att strukturera upp och underlätta för parkör vid parkering.

Bild 1: Parkering längs med infartsvägen. 

I samband med införande av parkeringsavgift på Hembyggsparken har vi tittat på 
olika alternativ för hur den tredje delen kan utformas för att underlätta för parkö-
ren och skapa så många parkeringsplatser som möjligt. Nedan följer tre alternativ 
och kostnader som alternativen medför.

ALTERNATIV 1: GRUSNING

Alternativ ett är att jämna ut den befintliga ytan och grusa upp på nytt. Utform-
ningen idag består utav linjemarkeringar målade på parkeringsstaket, som underlät-
tar för parkören genom att visa var parkering ska ske samt för att effektivisera an-
vändandet av parkeringsytan. Linjemarkeringarna är idag bristfälliga, då de försvun-
nit på flera ställen, och behöver fyllas i. Alternativet med grusning är ,till skillnad 
mot de två kommande alternativen, ett mer kostnadsmässigt förmånligare alterna-
tiv och som innebär en mindre åtgärd på platsen då den idag redan är en grusad 
och att staken redan finns på platsen. Alternativ 1 innebär att åtgärd kan genomfö-
ras snabbare då det är ett enklare iordningsställande. Alternativet kommer kunna 
genomföras inom önskad tidsram. Huvuduppdrag Samhälle anser att detta alterna-
tiv är mer i enlighet med miljön och passar bäst in i området. Nackdelar är att un-
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derhåll genom grusning samt komplettering av linjemarkering på parkeringstaket 
måste göras regelbundet, vilket är förknippat med en mindre driftkostnad. 

Kostnad: Enligt kalkyl landar iordningställande av alternativ ett på ca 80 tkr (se bi-
laga Kalkyl gällande grusning, alternativ 1).  Denna kostnad kan tas inom befintlig bud-
get. Kostnaden är en ungefärlig uppskattning. I kostnaden ingår enbart iordning-
ställande av ytan. Skyltning, dragning av el, parkeringsautomater, programmering 
av parkeringsautomater ingår inte. Se separata rubriker för övriga kostnader.

ALTERNATIV 2: GRUSNING OCH STENSÄTTNING

Likt alternativ ett innebär alternativ två att ytan grusas upp, dock med en nergräv-
ning av gatstenar som bildar parkeringsrutor. Förslaget medför en tydlighet för par-
kören på var parkering ska ske, likt med målade parkeringsrutor. Erfarenheten visar 
att nedgrävd gatsten släpper från marken när fordon kör och parkerar, svänger in 
och ut från parkeringsplats samt kör över och slirar över gatstenen. Detta resulterar 
i lösa gatstenar på parkeringen som behöver återställas, vilket är förknippat med 
kostnader. Huvuduppdrag Samhälle anser att detta alternativ inte är hållbart. 

Kostnad: Enligt kalkyl landar iordningställande av ytan med grusning och stensätt-
ning på ca 160 tkr (se bilaga Kalkyl gällande grusning och stensättning, alternativ 2). Till 
detta förslag behövs ekonomiskt tillskott på summan ovan då det inte ryms inom 
befintlig budget. Kostnaden är en ungefärlig uppskattning. I kostnaden ingår en-
bart iordningställande av ytan. Skyltning, dragning av el, parkeringsautomater, pro-
grammering av parkeringsautomater ingår inte. Se separata rubriker för övriga kost-
nader. 

ALTERNATIV 3: ASFALTERING

Det tredje och sista alternativet är asfaltering och innefattar att den nuvarande 
grusytan asfalteras samt att parkeringsrutor målas. Målning av parkeringsrutor bi-
drar till att det blir mycket tydligt för var parkören ska parkera samt att det bidrar 
till en effektiv användning av ytan. Asfaltering är bestående i många år och ytan 
kommer inte att kräva något större underhåll förutom komplettering av målning av 
parkeringsrutor som kommer att nötas bort med tid.  

Asfaltering är ett alternativ som är dyrare än de två tidigare alternativen samt att det 
kräver större insatser på plats. Asfaltering innebär en längre tid för iordningställan-
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de och ytan kommer inte att vara brukbar under tiden iordningställande. Iordning-
ställandet vid asfaltering kommer inte vara möjligt till önskat datum, 1:e juni 2021. 

Både runt och i grusytan finns det många stora träd. Vattenupptag och gasutbyte 
försämras för dessa träd vid en asfaltering.  Idag kan vattnet tränga genom grusy-
tan, vilket bidrar till en naturlig filtrering och rening. Ytan är stor, vilket medför att 
en asfaltering av den ger en påtaglig negativ förändrad livsmiljö för träden. Mäng-
den träd är signifikant för denna del av staden och ingår i ett viktigt nätverk. Nät-
verket av träta träd utgör en viktig del av förutsättningen för båda platsen karaktär 
men även för djurlivet. 

Kostnad: Enligt kalkyl landar iordningställande av ytan asfaltering och målning av 
parkeringsrutor på ca 820 tkr (se bilaga Kalkyl gällande asfaltering, alternativ 3). Till detta 
förslag behövs ekonomiskt tillskott på summan ovan då det inte ryms inom befint-
lig budget. Kostnaden är ungefärlig uppskattning. I kostnaden ingår enbart iord-
ningställande av ytan. Skyltning, dragning av el, parkeringsautomater, programme-
ring av parkeringsautomater ingår inte. Se separata rubriker för övriga kostnader.

Parkeringsautomater
I samband med den nya parkeringsregleringen som sker i april 2021, kommer anta-
let parkeringsautomater att minskas. En upphandling pågår gällande inköp av par-
keringsautomater. Upphandling och inköp kommer inte kunna genomföras till 1:e 
juni 2021. Två av de automater som kommer att tas bort från centrum kan tillfälligt 
flyttas till Hembygdsparkens parkering. I samband med flytten behöver automater-
na programmeras om till en kostnad av 3500 kronor per automat. Befintliga auto-
materna medför en hel del driftproblem idag samt att de inte har alla de funktioner 
som numera krävs. När upphandlingen av parkeringsautomater är avslutad är för-
slaget att köpa in två nya parkeringsautomater till parkeringarna som ersätter de två 
som placeras ut tillfälligt. Kostnad för nya maskiner är 80 tkr/st. 

Parkeringsautomaterna behöver tillgång till el. Vid parkeringen vid Danielslundsga-
tan (se bild 3), är det möjligt att ta el från en befintlig belysningsstolpe över gatan, 
dock är detta inte ett alternativ för placeringen vid huvudingången (se bild 4), med 
hänvisning till att dessa belysningsstolpar enbart har ström viss tid på dygnet. Un-
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der sommaren är tex. inte elen i gång. Det finns inte något elskåp på ytan som hade 
kunnat nyttjas för detta ändamål. Ett alternativ som undersöks är möjligheten att 
från befintlig toalett i Hembygdsparken, i nära anslutning till parkeringen, dra el till 
föreslagen placering på ytan. El- dragning till denna parkeringsautomat, förslag 2, 
skulle innebära en stadig elförsörjning. Kostnad för nedgrävning och dragning av el 
till båda parkeringsautomaterna tillkommer samt för inkoppling av parkeringsauto-
materna. Ingen uppskattning har ännu inkommit till oss då möjligheten fortfarande 
undersöks. 

Placering av parkeringsautomaterna bör placeras där beläggningen är hög och i när-
het till  större antal parkeringsplatser, utan att de hamnar för nära varandra. Med 
detta föreslås nedanstående placeringar (se röda markeringar). 

Bild 2: Förslag till placering av parkeringsautomater. 
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Bild 3: Förslag 1 till placering. Vid ingången vid Danielslundsgatan.  

Bild 4: Förslag 2 till placering. Mellan nuvarande grusparkering och asfalterad parkering. 
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Taxa & tidsreglering
Kommunfullmäktige har tagit beslut om gällande taxa och tidsreglering för Ängel-
holms kommun med införandes succesivt under våren, dock senast siste april 2021. 
I beslutet kommer större parkeringsplatser och större delen av gatuparkeringen, 
även kallad zon 2, tillåta parkering i högst 24 timmar i följd. Mellan kl. 9-18 på 
helgfria vardagar ska avgift erläggas. 

Förslagsvis anser Huvuduppdrag Samhälle att avgift erläggs kl 9-18 alla dagar i vec-
kan, ink. helger på Hembygdsparkens parkering. Detta med hänvisning till att be-
sök till Hembygdsparken sker i stor uträckningen under alla dagar i veckan.  Detta 
förslag gäller även för parkeringarna längs med Danielslundsgatan.  

Inom kommande zon 2 kommer avgiften att bli 7 kr/tim. Här föreslås det att även 
denna taxa ska gälla för parkeringen vid Hembygdsparken samt för parkeringarna 
längs Danielslundsgatan.  

Förslagsvis finns ingen första avgiftsfri timme i området.

Parkeringen behöver bli tilldelad en ny zonkod så att det är tydligt vilka nettointäk-
ter, efter att kostnad för hantering är betalda, som kan tilldelas Hembygdsförening-
en som ett bidrag, om det blir aktuellt. 

Hembygdsföreningen genom ordförande är kontaktade gällande avgift och taxa. 
Initialt finns inga invändningar, dock kommer frågan tas upp på deras nästa styrel-
semöte den 6:e april. 

Skyltning
Om kommunstyrelsen beslutar att avgiften ska tillfalla Hembygdsparken kommer 
det på båda parkeringarna framgå att parkeringsavgiften tillfaller Hembygdsföre-
ningen. Detta kommer även framgå vid båda parkeringsautomaterna. Skyltning 
med information om var parkeringsautomaterna är lokaliserade kommer att place-
ras ovan automaterna för att de ska vara enkla för besökare att lokalisera. Befintlig 
skyltning kommer att kompletteras med information om gällande tidsreglering på 
platsen, skyltning om avgift samt hur betalning av parkering kan ske utöver genom 
parkeringsautomat.  Skyltning är ännu inte beställd därav ingen kostnadsuppskatt-
ning.
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Bedömning
Huvuduppdrags Samhälle förordar att parkeringsytan grusas enligt alternativ 1. Al-
ternativet innebär minst åtgärder på ytan, är mest ekonomiskt fördelaktigt både vid 
anläggning och skötsel och genomförbart inom önskad tidsram. Alternativet inne-
bär en snabbare och enklare iordningställande. Alternativet passar dessutom bättre 
in i miljön och området. 

Huvuduppdrag Samhälle föreslår vidare att taxan för avgift på området fastställs till 
7 kr per timme alla dagar kl 9-18.

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden be-
sluta

att iordningsställa grusparkeringsytan längst in från  Danielslundsgatan enligt 
alternativ 1,

att godkänna utplacering av befintliga parkeringsautomater enligt förslag, 

att ge Huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att köpa in två nya parkeringsauto-
mater när upphandlingen är klar och placera ut enligt förslag, samt 

att finansiering sker inom Stadsmiljös befintliga budget.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen

att godkänna återrapporteringen, samt 

att föreslå kommunfullmäktige att komplettera Taxa för parkering med en ny 
zonkod som gäller parkeringar i Hembygdsparken. Avgiften inom zonen är 
7 kr/timme och ska erläggas alla dagar mellan kl 9-18 från datum som 
kommunfullmäktige beslutar.
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Pernilla Fahlstedt
Chef Samhälle

Maria Birgander
Verksamhetschef Kultur och Stad

Beslutet expedieras till:
• Kommunstyrelsen
• HU Samhälle/Stadsmiljö



Uppdrag till nämnderna

Kommunstyrelsen
*Uppdrag till Kommunstyrelsen att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per chef och skillnader mellan olika 
verksamheter. Återrapporteras senast 2021-08-31.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att ur ett kommunövergripande perspektiv utreda "chef i beredskap" för hela kommunen. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur nya arbetssätt och digitalisering kan leda till ökad effektivitet som underlag 
för fördelning av budgeterad regleringpost. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att katalogisera kommunens möbellager och 
uppmana till återbruk inom koncernen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Nämnden för omsorg och stöd
*Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram ett koncept för språkutbildning till omsorgspersonalen och starta upp det inom 
ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Samhällsbyggnadsnämnden
*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till samordning av arbetet mot klotter med övriga fastighetsägare i 
kommunen. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen av idrottshallarna beträffande tider och schema. Återrapporteras
senast 2021-04-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen. Nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen är betalda, ska tillföras Hembygdsparken som ett bidrag. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
*Uppdrag till nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering inom Kulturskolan. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-01-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 19 Dnr. KS 2021/140 

Stöd till besöksnäringen under Coronapandemin 

Ärendebeskrivning 
I april 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om en rad åtgärder som syftade till 
att stötta näringslivet och besöksnäringen under 2021. 
Med anledning av de restriktioner som nu införts för att begränsa smittspridningen 
av Covid-19 förslås att stödåtgärderna förlängs. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2022 
 

Yrkande 
Lars Nyander (S) yrkar avslag på att-sats 9 och 10 enligt föreliggande förslag samt 
bifall till övriga att-satser. 

Åsa Larsson (S) yrkar bifall till Lars Nyanders (S) yrkanden. 

Maija Rampe (M), Linda Persson (KD), Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) och eric Sahlvall (L) yrkar bifall till föreliggande förslag 
samtliga att-satser.  

Proposition och omröstning 
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer först proposition på att-sats 1-8 och 11-14 

enligt föreliggande förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller dem. 

Ordförande ställer sedan proposition på bifall respektive avslag på att-sats 9 och 10. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 9 och 10. 

Votering begärs. 
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Kommunstyrelsen 

2022-01-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till 
Att-sats 9 och 10 och Nej-röst för avslag att-sats 9 och 10.  
Voteringen utfaller enligt följande: 
 

Ledamöter Ja Nej  

Robin Holmberg (M) x  

Liss Böcker (C)  x  

Lars Nyander (S)  x 

Patrik Ohlsson (SD) x  

Eric Sahlvall (L) x  

Linda Persson (KD) x  

Åsa Larsson (S)  x 

Karl-Otto Rosenqvist (MP) x  

Anders Ingvarsson (SD) x  

Ola Carlsson (M) x  

Daniel Coloka (S)  x 

Maija Rampe (M) x  

Christina Hanstål (M) x  

Resultat 10 3 
 

Kommunstyrelsen bifaller därmed att-sats 9 och 10.  
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen/Servicestöd att korta ner betalningstiden avseende 
leverantörsfakturor för leverantörer som gör en framställan om detta till 
kommunen. 
 
att inte ta ut någon avgift under 2022 för upplåtelse av allmän plats för uteserve-
ringar och torghandel, 
 
att avgifterna ska minskas med 20 % under 2022 för sommarrestaurangerna på 
Stortorget. 
 
att avgifterna ska minskas med 20 % under 2022 för de restauranger som har 
nyttjanderätt av kommunen avseende  mark för restaurangverksamhet, 
 
att inte ta ut någon avgift under 2022 för bygglovsansökan för uteserveringar, 
att ge möjlighet för butiker att ha varor /kassa utanför butik på allmän platsmark 
utan avgifter under hela år 2022, 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2022-01-19 
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Utdragsbestyrkande 

 

 
att ge verksamheter möjlighet ansöka om uppskov till och med den 31 augusti 2022 
med betalning av fakturor som har utfärdats av Ängelholms kommun, inklusive 
vatten- och avfallshanteringsavgifter, 
 
att ge möjlighet för verksamheter att ansöka om dispens med hämtningsintervall, 
tex tömning av fettavskiljare, 
 
att inte ta ut någon fast årlig avgift under 2022 för alkoholtillsyn för verksamheter 
med servering, 
 
att inte ta ut någon fast årlig avgift under 2022 för tillsyn livsmedelshantering för 
verksamheter med servering (restauranger, caféer eller motsvarande som 
huvudverksamhet), 
 
att inte ta ut någon fast avgift under 2022 för granskning av köldmediekontroll för 
verksamheter med servering, 
 
att inte ta ut någon fast årlig avgift eller timavgift för planerad tillsyn under 2022 för 
tillsyn gällande hygienisk verksamhet, 
 
att tillskjuta 820 000 kr till Samhällsbyggnadsnämnden för att kompensera för 
minskade intäkter till följd av nedsatta taxor, 
 
att tillskjuta 1 601 000 kr till Miljö- och tillståndsnämnden för att kompensera för 
minskade intäkter till följd av nedsatta taxor, 
 
att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2022 med 2 421 
000 kr. 

Reservation 
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Socialdemokraterna reserverar sig mot att sats 9, att inte ta ut någon fast årlig avgift 
under 2022 för alkoholtillsyn för verksamheter med servering samt att sats 10, att 
inte ta ut någon fast årlig avgift under 2022 för tillsyn av livsmedelshantering för 
verksamheter med servering (restauranger, caféer eller motsvarande 
huvudverksamhet). 
 
Att stora delar av näringsverksamheten i kommunen påverkas av pandemin och 
olika restrektioner är uppenbart. Givetvis ska vi som kommun, i den mån det är 
möjligt och förenat med svensk lagstiftning, göra vad vi kan för att bistå 
näringsverksamheten. 
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Vår uppfattning är likadan som förra gången vi skulle fatta beslut om detta förslag. 
I stort är det bra men det finns två delar som vi inte kan ställa oss bakom. 
Det ena är att subventionera verksamheter som säljer alkohol genom att inte ta ut 
någon avgift för tillsynen och den andra är att inte ta ut någon avgift för kontroll av 
livsmedel. 
 
Vi menar att en slopad avgift för alkoholtillsyn bara kan ses som en riktad 
subventionering till en specifik näringsgren som sysslar med alkoholförsäljning. 
Dessutom vet vi att det finns många problem kopplat till alkoholkonsumtion, inte 
minst med tanke på de ökade orosanmälningarna under pandemin. 
 
Det är också anmärkningsvärt att den blå-gröna majoriteten lägger fram ett förslag 
om slopad avgift för kontroll av livsmedelshantering trots att Länsstyrelsen tydligt 
markerat att det inte är förenligt med svensk lagstiftning eller med EU-direktiven 
för livsmedelshantering. Detta med motiveringen att det inte är ”prövat”.  
 
För den socialdemokratiska gruppen - Lars Nyander. 
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Fortsatt stöd till näringsliv under Coronapandemin år 
2022 

Ärendebeskrivning
I april 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om en rad åtgärder som syftade till 
att stötta näringslivet och besöksnäringen under 2021.

Med anledning av de restriktioner som nu införts för att begränsa smittspridningen 
av Covid-19 förslås att stödåtgärderna förlängs.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2022
• Protokollsutdrag KF den 26 april 2021, § 84

Utredning
Bakgrund och lagstöd
I detta ärende föreslås att de åtgärder som genomfördes år 2021 förlängs till att 
också gälla år 2022. I kommunallagen finns ett grundläggande förbud mot att ge 
stöd till både enskilda och näringsidkare, då det normalt sett inte kan anses utgöra 
ett allmänt intresse att sådant stöd lämnas. Vad gäller riktat stöd till enskilda nä-
ringsidkare kan undantag göras från förbudet om det föreligger synnerliga skäl. 
Den rådande situationen med covid-19 skulle kunna anses vara ett synnerligt skäl 
som ger kommunen rätt att lämna ekonomiskt stöd. 

Taxor och avgifter
Kommunen tar ut avgifter för kontroller och tillstånd som krävs för att många fö-
retag i besöksnäringen ska få lov att driva sin verksamhet. Kommunfullmäktige kan 
genom att ändra viss taxa bestämma en lägre avgift 2022 för vissa verksamheter. 
Varje taxa måste bedömas för sig. Om taxan förändras så att avgiften för 2022 
sänks innebär det att återbetalningar kan bli aktuella för de som redan betalat sina 
avgifter. 
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Under 2021 fick miljö- och tillståndsnämnden kritik av Länsstyrelsen eftersom livs-
medelstillsynen hade avgiftsbefriats:
Länsstyrelsen ser det som särskilt allvarligt att Myndigheten inte har tagit ut avgifter för en så 
stor del av livsmedelsverksamheterna 2021. Det saknas stöd i lagstiftningen för Myndigheten att 
återbetala och/eller att låta bli att debitera kontrollavgifter. Livsmedelsverket har även informerat 
kontrollmyndigheter om att de kan bevilja anstånd med betalningen av kontrollavgiften, skjuta 
fram förfallodagar, men att avgiften inte kan efterskänkas eller återges

Länsstyrelsen har gett kommunen en rekommendation utifrån detta:
Säkerställ att planerad kontroll utförs på livsmedelsverksamheter i den utsträckning som årliga 
kontrollavgifter har tagits in. Säkerställ att avgiftsfinansiering finns för den planerade kontrollen, 
genom att årlig kontrollavgift tas in av samtliga livsmedelsaktörer.

Uteserveringar på allmän plats
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att årligen under vintersäsongen, från den 
1 november till den 31 mars, upplåta allmän plats till uteserveringar som ej kräver 
bygglov.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen/Servicestöd att korta ner betalningstiden avseende 
leverantörsfakturor för leverantörer som gör en framställan om detta till kommu-
nen.

att inte ta ut någon avgift under 2022 för upplåtelse av allmän plats för uteserve-
ringar och torghandel,

att avgifterna ska minskas med 20 % under 2022 för sommarrestaurangerna på 
Stortorget.

att avgifterna ska minskas med 20 % under 2022 för de restauranger som har nytt-
janderätt av kommunen avseende  mark för restaurangverksamhet.

att inte ta ut någon avgift under 2022 för bygglovsansökan för uteserveringar,

att ge möjlighet för butiker att ha varor /kassa utanför butik på allmän platsmark 
utan avgifter under hela år 2022,
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att ge verksamheter möjlighet ansöka om uppskov till och med den 31 augusti 
2022 med betalning av fakturor som har utfärdats av Ängelholms kommun, inklu-
sive vatten- och avfallshanteringsavgifter,

att ge möjlighet för verksamheter att ansöka om dispens med hämtningsintervall, 
tex tömning av fettavskiljare

att inte ta ut någon fast årlig avgift under 2022 för alkoholtillsyn för verksamheter 
med servering,

att inte ta ut någon fast årlig avgift under 2022 för tillsyn livsmedelshantering för 
verksamheter med servering (restauranger, caféer eller motsvarande som huvud-
verksamhet),

att inte ta ut någon fast avgift under 2022 för granskning av köldmediekontroll för 
verksamheter med servering,

att inte ta ut någon fast årlig avgift eller timavgift för planerad tillsyn under 2022 
för tillsyn gällande hygienisk verksamhet,

att tillskjuta 820 000 kr till Samhällsbyggnadsnämnden för att kompensera för 
minskade intäkter till följd av nedsatta taxor,

att tillskjuta 1 601 000 kr till Miljö- och tillståndsnämnden för att kompensera för 
minskade intäkter till följd av nedsatta taxor,

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2022 med 2 421 
000 kr.

Robin Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande
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KS § 21 Dnr. KS 2022/35, 

Förslag om extra semesterdagar till personal inom 

vård och omsorg inom huvuduppdrag Hälsa 

Ärendebeskrivning 
Pandemin har inneburit stora omställningar för kommunens personal. För perso-
nal inom vård och omsorg inom huvuduppdrag Hälsa har åtgärderna medfört en 
kraftigt ökad arbetsbelastning i form av krav på att utföra arbetet i skyddskläder, 
men också genom införande av kohortvård som ytterligt har försvårat möjligheten 
att stötta upp mellan enheter och avdelningar. Mot denna bakgrund föreslår den 
politiska ledningen att personal inom vård och omsorg inom huvuduppdrag Hälsa 
ska ges två extra betalda semesterdagar. 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag daterat den 17 januari 2022 

Yrkande 
Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Ola Carlsson (M), Lars Nyander (S), Eric 
Sahlvall (L), Patrik Ohlsson (SD) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall till 
föreliggande ordförandeförslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att personal inom vård och omsorg inom huvuduppdrag Hälsa ska ges två extra 
betalda semesterdagar, 
 
att tillskjuta 1 700 000 kr till Nämnden för omsorg och stöd för att kompensera för 
ökade kostnader för semester, 
 
att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2022 med 1 700 
000 kr. 

Beslutet ska expedieras till 
• Nämnden för omsorg och stöd 
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Förslag om extra semesterdagar till personal inom 
vård och omsorg inom huvuduppdrag Hälsa

Ärendebeskrivning
Pandemin har inneburit stora omställningar för kommunens personal. För personal 
inom vård och omsorg inom huvuduppdrag Hälsa har åtgärderna medfört en kraf-
tigt ökad arbetsbelastning i form av krav på att utföra arbetet i skyddskläder, men 
också genom införande av kohortvård som ytterligt har försvårat möjligheten att 
stötta upp mellan enheter och avdelningar. Mot denna bakgrund föreslår den poli-
tiska ledningen att personal inom vård och omsorg inom huvuduppdrag Hälsa ska 
ges två extra betalda semesterdagar.

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag daterat den 17 januari 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att personal inom vård och omsorg inom huvuduppdrag Hälsa ska ges två extra be-
talda semesterdagar

att tillskjuta 1 700 000 kr till Nämnden för omsorg och stöd för att kompensera för 
ökade kostnader för semester

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2022 med 1 700 
000 kr.
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Robin Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet expedieras till:
• Nämnden för omsorg och stöd
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KS § 22 Dnr. KS 2022/36, 

Förslag om extra stöd till föreningar år 2022 med 

anledning av Coronapandemin 

Ärendebeskrivning 
Den politiska ledningen föreslår ett extra stöd till föreningar år 2022 för att mildra 
de negativa ekonomiska effekterna av Coronapandemin.  
 
Förslaget innebär att 1 000 000 tkr tillförs Nämnden för kultur, idrott och fritid, 
varav 750 000 kr delas ut som extra LOK-stöd och resterande 250 000 kr avsätts 
för att kompensera kultur-och hembygdsföreningars inkomstbortfall.  

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag daterat den 17 januari 2022 

Yrkande 
Christina Hanstål (M), Charlotte Engblom Carlsson (L), Eric Sahlvall (L), Linda 
Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till föreliggande 
ordförandeförslag, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
tillskjuta 1 mnkr till Nämnden för kultur, idrott och fritid att användas för extra 
LOK-stöd samt stöd till kultur-och hembygdsföreningar. 

Lars Nyander (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att tillskjuta 3 mnkr till Nämnden för kultur, idrott och fritid att användas för extra 
LOK-stöd samt stöd till kultur-och hembygdsföreningar. 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer föreliggande ordförandeförslag mot Lars Nyanders (S) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande ordförandeförslag.  

Votering begärs.  

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till 
föreliggande ordförandeförslag och Nej-röst för bifall till Lars Nyanders (S) 
yrkande.  
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Kommunstyrelsen 

2022-01-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Voteringen utfaller enligt följande: 
 

Ledamöter Ja Nej  

Robin Holmberg (M) x  

Liss Böcker (C)  x  

Lars Nyander (S)  x 

Patrik Ohlsson (SD) x  

Eric Sahlvall (L) x  

Linda Persson (KD) x  

Åsa Larsson (S)  x 

Karl-Otto Rosenqvist (MP) x 
 

Anders Ingvarsson (SD) x  

Ola Carlsson (M) x  

Daniel Coloka (S)  x 

Maija Rampe (M) x  

Christina Hanstål (M) x  

Resultat 9 4 
 

Kommunstyrelsen bifaller därmed föreliggande ordförandeförslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tillskjuta 1 000 000 kr till Nämnden för kultur, idrott och fritid att användas för 
extra LOK-stöd samt stöd till kultur-och hembygdsföreningar,  

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2022 med 
1 000 000 kr. 

att uppdra åt Nämnden för kultur, idrott och fritid att besluta om hur fördelning 
och ansökan ska gå till. 

Reservation 
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Detta är ett bra förslag!  

Föreningslivets verksamheter är enormt viktiga, speciellt för våra barn- och 
ungdomar. Vi måste därför se till att de får allt stöd de behöver för att orka 
fortsätta bedriva sina verksamheter i dessa svåra tider. Vår uppfattning är att vi 
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behöver öka stödet för att minska den uppenbara pressen på våra föreningar att 
hantera de återkommande omställningarna beroende på restriktioner. 

För den socialdemokratiska gruppen - Lars Nyander. 

Beslutet ska expedieras till 
• Nämnden för Kultur, idrott och fritid 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

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 2022/36
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2022-01-17

Förslag om extra stöd till föreningar år 2022 med an-
ledning av Coronapandemin

Ärendebeskrivning
Den politiska ledningen föreslår ett extra stöd till föreningar år 2022 för att mildra 
de negativa ekonomiska effekterna av Coronapandemin. 

Förslaget innebär att 1 000 000 tkr tillförs Nämnden för kultur, idrott och fritid, 
varav 750 000 kr delas ut som extra LOK-stöd och resterande 250 000 kr avsätts 
för att kompensera kultur-och hembygdsföreningars inkomstbortfall. 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag daterat den 17 januari 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att tillskjuta 1 000 000 kr till Nämnden för kultur, idrott och fritid att användas för 
extra LOK-stöd samt stöd till kultur-och hembygdsföreningar, 

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2022 med 
1 000 000 kr.

att uppdra åt Nämnden för kultur, idrott och fritid att besluta om hur fördelning 
och ansökan ska gå till.

Robin Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Beslutet expedieras till:
• Nämnden för Kultur, idrott och fritid



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG       1 (2) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Nämndsekreterare 

Elisabeth Alm 

469145 

Elisabeth.Alm@engelholm.se 

Till: Kommunfullmäktige 

Diarienummer: KS 2021/475 

Typ av dokument: Ordförandeförslag 

Datum: 2022-01-28 

 

Revisionsplan och granskningsplan för Kommunrevisionen 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 om budget och plan för revisorer-
nas verksamhet 2022-2024 samt att uppdra åt Kommunrevisionen att ta fram en revis-
ionsplan och granskningsplan för sina granskningar, i enlighet med SKRs rekommendat-
ioner i God revisionssed i kommunal verksamhet. 
 
Kommunrevisionen behandlade förslag till revisionsplan 2022 på sitt sammanträde den 
12 januari 2022 och beslutade att översända planen till Kommunfullmäktige.   
 

Beslutsunderlag  
• Ordförandeförslag daterat den 28 januari 2022. 

• Revisionsplan 2022 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges ordföranden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisionsplan 2022 för kommunrevisionen.  

Elisabeth Kullenberg  
ordförande Kommunfullmäktige 

Ola Carlsson  
1:e vice ordförande Kommunfullmäktige  

Emma Yngvesson 
2:e vice ordförande 
Kommunfullmäktige  
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Uppdrag  

Revisionens uppgifter följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige underlag till 
ansvarsprövning av nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda. Enligt kommunallagen 12 
kap 1§ ska revisorerna pröva om:  

• Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt 

• Räkenskaperna är rättvisande  
• Den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig 

I revisionsarbetet beaktas även de rekommendationer och utkast till rekommendationer som 
Skyrev (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) utger. Revisorerna ska årligen granska 
verksamheten inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god 
revisionssed. Granskning ska ske på samma sätt i kommunala bolag, genom de lekmannarevisorer 
som utsetts i bolagen och stiftelserna. Revisionen ska vara framåtsyftande, leda till utveckling, 
förbättring och en effektivare verksamhet. Den ska även vara en tillgång i det demokratiska 
arbetet och ett stöd för arbetet i styrelser och nämnder. För att klara detta uppdrag, och kunna 
uttala oss i ansvarsfrågan, måste vi prioritera och planera våra insatser. Därför gör vi en 
kontinuerlig analys av väsentlighet och risk för alla nämnder/styrelser, vilken ligger till grund för 
denna revisionsplan. 

Revisionen arbetar aktivt med sin riskanalys vilket gör att revisionsplanen och planerade 
granskningar kan komma att förändras under året. Revisionen ska årligen granska all verksamhet i 
den omfattning som följer av god revisionssed. Den årliga granskningen av verksamheten 
genomförs genom grundläggande granskning, fördjupad granskning samt granskning av 
delårsrapport och årsredovisning. Den grundläggande granskningen genomförs genom att 
fortlöpande ta del av mål- och styrdokument, protokoll och övriga handlingar samt genom 
dialogmöten med nämnder och verksamhet. Vidare granskas nämndernas interna kontroll. 
Fördjupade granskningar genomförs utifrån vår risk- och väsentlighetsbedömning samt 
erfarenheterna från den grundläggande granskningen inkluderat möten med nämnder och 
styrelse. Utgångspunkten för vår granskning är de mål och uppdrag som fullmäktige gett 
kommunstyrelse och nämnder. Granskningen ska ge svar på hur nämnder och styrelser mottar, 
genomför och återredovisar mål och uppdrag. Vårt arbete dokumenteras fortlöpande i 
revisionsrapporter och i skrivelser till berörda styrelser och nämnder. Rapporterna delges 
kommunfullmäktige. Vi lämnar årligen en redogörelse till kommunfullmäktige för vårt arbete. Vi 
kan rikta anmärkning mot nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda och ska i vår 
revisionsberättelse uttala oss om ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.  

Samordnad revision mellan kommunförvaltningen samt dess företag är ett viktigt instrument för 
ägarens (kommunfullmäktiges) kontroll och uppföljning. Som lekmannarevisorer granskar vi 
därför även den verksamhet som bedrivs i bolagen. Den samordnade revisionen ger 
förutsättningar att bedöma hur kommunen arbetar med ägarstyrning. Granskningen sker utifrån 
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ett övergripande styrperspektiv där ägardirektiven och kommunstyrelsens uppsikt är viktiga 
inslag. Avsikten med den samordnade revisionen är att stora delar av den kommunala 
verksamheten ska kunna granskas och prövas med helhetssyn och samlade bedömningar. 

Lekmannarevisorns uppgift i de kommunala bolagen är att granska om bolagets verksamhet sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Granskningen ska ske enligt god sed och resulterar i en 
granskningsrapport med tillhörande gransknings redogörelse som presenteras för årsstämman via 
bolagens styrelse. Granskningsrapporten ska även fogas till revisionsberättelsen avseende 
kommunen. För att beakta helhetssyn i hela den kommunala verksamheten har revisorerna även 
samverkan och informationsutbyte med andra revisorer och finansiella samordningsförbund.  

Granskning av delårsrapport och årsredovisning 

Granskning av delårsrapport  

Revisorerna ska årligen granska kommunens delårsrapport. Revisorerna ska enligt 
kommunallagen bedöma om resultaten i delårsrapporten är förenliga med de mål som fullmäktige 
beslutat om. Syftet med granskningen är att bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild 
av kommunens resultat och ställning vid angiven tidpunkt och om rapporten är upprättad enligt 
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen av delårsrapporten är översiktlig. Granskningsuppdraget ställer inte 
krav på att alla verksamheter ska ha granskats. Det handlar istället om en mera översiktlig 
bedömning. Utifrån genomförd granskning av delårsrapporten, lämnar revisorerna ett uttalande 
till fullmäktige som underlag för fullmäktiges behandling av delårsbokslutet.  

Granskning av årsredovisning  

Revisorerna ska årligen lämna en revisionsberättelse. Syftet med granskningen av årsbokslut och 
årsredovisning är främst att erhålla tillräckliga underlag/revisionsbevis för revisorernas uttalanden 
i revisionsberättelsen om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens och 
kommunkoncernens resultat och ställning samt om redovisningen av verksamhetens resultat och 
måluppfyllelse redovisas i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
samt god redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen av kommunens och 
kommunkoncernens årsredovisning genomförs genom att följande frågor besvaras:  

• Är räkenskaperna för Ängelholms kommun rättvisande? 
• Är årsredovisningen upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning?  
• Är redovisat resultat förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk 

hushållning?  
• Har de av fullmäktige fastställda målen för kommunen följts upp och redovisas detta i 

årsredovisningen?  
• Ger uppföljningen underlag för att uttala sig om grad av måluppfyllelse? 
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Grundläggande granskning  

Som ett led i den grundläggande granskningen träffar revisorerna presidier, styrelse och nämnder 
under året. Specifika frågor tas upp med varje nämnd, vilka fastställs inför dialogmötena.  

Dialogmöten med presidier, styrelse och nämnder 

Möte med presidier 

En del av den grundläggande granskningen utgörs av att ett antal generella och nämndspecifika 
frågor skickas till styrelsens och nämndernas presidium. Vid det efterföljande mötet redovisas 
svaren på frågorna och det förs en dialog kring styrelsens eller nämndens syn på året som gått, 
hur styrelsen eller nämnden ser på framtiden, samt eventuella övriga frågor från revisionen.  

Information på sammanträden och verksamhetsbesök  

En del av revisorernas arbete är att bjuda in och träffa företrädare för verksamheterna, för att få 
information inom områden som revisorerna bedömt vara angelägna. Verksamhetsbesök är inte 
aktuella under 2022 med anledning av pågående pandemi.  

Fördjupade granskningar  

Nedan beskrivs de fördjupningsgranskningar som finns planerade vid fastställandet av 
revisionsplanen. Revisionen arbetar aktivt med sin riskanalys, vilket gör att revisionsplanen och 
planerade granskningar kan komma att uppdateras/förändras under året. 

1. Granskning av placeringar av barn och ungdomar 

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen sörja för att barn och ungdomar som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt, får det skydd och stöd som de behöver. Där så är möjligt ska detta ske i 
samförstånd med barnet/ungdomen och dess vårdnadshavare. I vissa fall kan tvångsåtgärder vara 
nödvändiga och där blir lagen om vård av unga tillämplig.  

Syftet med granskningen är att bedöma om barn- och familjenämnden genom styrning och 
uppföljning har säkerställt att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt, får det skydd 
och stöd som de behöver. 

2. Granskning av åtgärder inom verksamheter som erhållit vitesförelägganden 

Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning får inte alltid den hjälp och det stöd 
som de har lagstadgad rätt till. Ansvarig nämnd i kommunen är skyldig att rapportera om en 
beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Ansvarig nämnd är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO om beviljat bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS 
inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas 
kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 
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Revisorerna har uppmärksammat att Ängelholms kommun rapporterar relativt många, ej 
verkställda beslut, och att vitesföreläggande har utfärdats. Utöver de ekonomiska konsekvenserna 
i form av viten innebär detta att enskilda inte får de insatser de har rätt till.  

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden för omsorg och stöd har vidtagit åtgärder 
för att kunna verkställa samtliga beslut enligt SoL och LSS.  

3. Granskning verkställighet av fullmäktiges beslut 

Enligt KL 6:4 ansvarar nämnderna för att bereda ärenden som skall avgöras i fullmäktige samt 
för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har utifrån sin ledande och samordnande 
roll en särställning bland nämnderna och det åligger särskilt styrelsen att tillse att fullmäktiges 
beslut verkställs. Revisorerna har identifierat en risk att verkställighet och återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut inte sker i enlighet med gällande lagstiftning. Revisorerna har därmed 
utifrån sin risk- och väsentlighetsbedömning sett det som angeläget att granska huruvida 
fullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.  

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och berörda nämnder har en 
ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut 
verkställs och återrapporteras till kommunfullmäktige.  

Lekmannarevisorernas granskning av de kommunala bolagen  

Lekmannarevisorerna kommer att utifrån sin risk- och väsentlighetsbedömning genomföra 
grundläggande granskning och eventuell fördjupad granskning av de kommunala bolagen. 

Grundläggande granskning 

Den grundläggande granskningen består av flera delar; frågor till representanter i styrelserna, 
dialog med bolagen samt protokollsgranskning.  

Dialogmöten 

Dialogmöten genomförs med samtliga styrelser som ingår i granskningen (preciseras i 
projektplan). Vid dialogmötena diskuteras styrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll 
avseende bolagets verksamhet.  Även verksamhetsspecifika frågor, med grund i revisorernas 
riskanalys, kan komma att ställas.  

Det förs även en dialog kring styrelsens syn på året som gått, hur styrelsen ser på framtiden samt 
eventuella övriga frågor från lekmannarevisorerna. 

Protokollsgranskning 

Lekmannarevisorerna följer styrelsen/bolaget löpande genom bland annat protokollsgranskning. 
Protokollsgranskningen syftar till att revisorerna ska få en god uppfattning om vilka ärenden som 
hanteras och beslutas av respektive styrelse, dess följsamhet till mål och direktiv samt att notera 
viktiga iakttagelser utifrån såväl genomförd riskanalys som hur styrelsen agerar vid eventuella 
avvikelser eller i övrigt utför sin styrning, uppföljning och kontroll. 
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Fördjupade granskningar 

Utifrån sin risk- och väsentlighetsbedömning kan lekmannarevisorerna besluta om att genomföra 
fördjupade granskningar. Beslut om eventuella fördjupade granskningar inom ramen för 
lekmannarevisionen fattas av lekmannarevisorerna senare under våren 2022. 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021 -12- z 7 

Dnr ........................ "······" 

BESLUT 
2021-12-23 

Dnr: 201-48193-21 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
23 december 2021 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Ängelholm 
Parti: Moderaterna 
Ny ledamot: Hannes Petersson 
Ny ersättare: Wiveca Britzen 
Avgången ledamot: Rune Johansson 

1/2 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
sel dataskydd. 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Ängelholm 

Ledamot 

Robin Holmberg 
Sven-Ingvar Borgquist 
Christina Hanstål 
Tomas Fjellner 
Elisabeth Kullenberg 
Ingela Sylwander 
Per Skantz 
Ola Carlsson 
Maija Rampe 
Susanne Resmark 
Anders Davidsson 
Hannes Petersson * 
Cornelis Huisman 
Johnny Hagman 
Karl-ErikAsp 

Ersättare 

l. Göran Larsson 
2. Alf Carlsson 
3. Maria Cronkvist 
4. Agneta Normann 
5. Maths Kjellin 
6. Anders Malm 
7. Sandra Haak 
8. Wiveca Britzen * 



Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom 
tio dagar efter dagen för detta beslut. 

----·-4 ~' ' 
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Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

BESLUT 
2021-12-23 

Dnr: 201-48198-21 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
23 december 2021 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Ängelholm 
Parti: Sverigedemokraterna 
Ny ersättare: Hanna Larsson 
Avgången ersättare: Tina Olsson 

1/1 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
se/ dataskydd. 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Ängelholm 

Ledamot 

Patrik Ohlsson 
Niklas Andersson 
AlexanderJohnsson 
Rose-Marie Broman 
Anders lngvarsson 
Karin J ansson 
Mats Sahlin 
Bengt Bengtsson 
Pontus Myrenberg 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

l. Bo Salomonsson 
2. Sven-Erik Paulsson 
3. Marie Svensson-Strandberg 
4. Bert-Inge Olsson 
5. Hanna Larsson * 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos V al prövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom 
tio dagar efter dagen för detta beslut. 

lf-l;--_ 
ap ~ixenrus 
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Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

BESLUT 
2021-12-23 

Dnr: 201-48196-21 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
23 december 2021 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Ängelholm 
Parti: Sverigedemokraterna 
Ny ersättare: Rickard Larsson 
Avgången ersättare: Bert-Inge Olsson 

1/1 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
se/ dataskydd. 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk(*) i följande sammanställning. 

Ängelholm 

Ledamot 

Patrik Ohlsson 
Niklas Andersson 
Alexander Johnsson 
Rose-Marie Broman 
Anders Ingvarsson 
Karin J ansson 
Mats Sahlin 
Bengt Bengtsson 
Pantus Myrenberg 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

l. Bo Salomonsson 
2. Sven-Erik Paulsson 
3. Marie Svensson-Strandberg 
4. Hanna Larsson 
5. Rickar d Larsson * 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom 
tio dagar efter dagen för detta beslut. 



Länsstyrelsen 
Skåne 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021 -12- z 7 BESLUT 
2021-12-23 

Dnr ....................... ......... . 
Dnr: 201-48231-21 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
23 december 2021 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Ängelholm 
Parti: EngelholmsPartiet 
Ny ledamot: Jan Anders Brundin 
Ny ersättare: T im B rithen 
Avgången ledamot: MånsIrhammar 

111 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
se/ dataskydd. 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Ängelholm 

Ledamot 

Lazze Ohrberg 
J an Anders Brundin * 
Inger Rengstedt 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

l. Magnus J ansson 
2. Tim Brithen * 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos V al prövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom 
tio dagar efter dagen för detta beslut. 
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Dnr ................................ . 

BESLUT 
2021-12-23 

Dnr: 201-48233-21 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot! ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
23 december 2021 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Ängelholm 
Parti: EngelholmsPartiet 
Ny ledamot: Magnus Jonsson 
Ny ersättare: Jan RAllerstam 
Avgången ledamot: Lazze Ohrberg 

1/1 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
se/ dataskydd. 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Ängelholm 

Ledamot 

Magnus Jonsson* 
J an Anders Brundin 
Inger Rengstedt 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

l. Tim Brithen 
2. Jan RAllerstam * 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom 
tio dagar efter dagen för detta beslut. 
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2020-09-16 

Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Thomas Fjellner (M). 

Kommunens tillsynsarbete. 

Kommunen har ansvar att utöva tillsyn enligt plan- och bygglagen. Tillsynen ska garantera att både 

fastighetsägare och byggherrar fullgör sina skyldigheter enligt gällande lagstiftning. 

sedan 2008 har det till Ängelholms kommun inkommit 843 tillsynsärenden varav 479 ärenden inte är 

avklarade samt kräver handläggning. 

Samtidigt vet vi att det inför 2022 inte avsatts några medel/resurser för hantering av både gamla och nya 
tillsynsärenden. 

Vi socialdemokrater anser att mängden tillsynsärenden är orimliga och att krafttag behövs för att kunna 

arbeta igenom befintlig ärendemängd samt förhindra att en sådan tillsynsskuld uppstår igen. 

Frågan har uppmärksammats i samhällsbyggnadsnämnden där socialdemokraterna på decembermötet 
2021 yrkat på att man inför budgetarbetet för 2023 skulle utöka antalet tjänster som arbetar med tillsyn 

med 2 personer. Personalen som arbetar med tillsyn finansiera sin egen verksamhet vilket därför inte 

borde vara ett svårt beslut att fatta. 

Trots detta röstades yrkandet ner av (M),(C}, (KD), (L) samt (SD). 

Vi undrar varför man inte vill utöka antalet tillsynstjänster och vad ordförandes plan för att komma ikapp 
med tillsynsskulden är? 

För socialdemokraterna: 

m~lo/rl~Vf 
Magnus Jonsson 

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 

angelholm@socialdemokraterna.se. www.socialdemokraternaangelholm.se 
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Till:  Kommunfullmäktige
Diarienummer: KS 2022/51
Typ av dokument: Svar
Datum: 2022-01-24

Svar på interpellation 

En interpellation har inkommit den 21 januari 2022 ställd till ordförande i Sam-
hällsbyggnadsnämnden gällande Nämndens arbete med tillsyn enligt Plan- och 
bygglagen. 

Interpellationen innehåller följande frågor

• Vi undrar varför man inte vill utöka antalet tillsynstjänster och vad ordförandes 
plan för att komma ikapp med tillsynsskulden är? 

Följande svar ges på interpellationen

Bygglovsenheten har under flera år varit underbemannad och har därför prioriterat 
att vara behjälpliga samt handlägga ärenden om bygglov och bygganmälan. Detta 
har inneburit att enheten inte haft möjlighet att prioritera arbetet med tillsynsfrågor 
mer än i de fall där det funnits fara för liv och hälsa.

Arbetet med att bedöma hur stor enheten behöver vara för att klara uppdraget 
samt begära medel för en utökning resulterade i att samhällsbyggnadsnämnden fick 
ett tillskott i budgeten för 2022. Enheten har anställt ytterligare en bygglovshand-
läggare och en byggnadsinspektör utifrån detta tillskott. En av bygglovshandläggar-
na kommer även att ägna en del av sin tid till tillsyn under 2022.

I december 2021 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om en tillsynsplan för 
bygglovsenheten, denna innebär att arbetet med tillsyn ska utökas under 2022. Ge-
nom arbetet med tillsyn kommer kommunen troligen få ökade intäkter genom de 
ärenden med byggsanktionsavgifter som blir aktuella vid tillsyn. På sikt kommer 
detta att innebära ökade resurser för att arbeta med tillsyn och att ytterligare tjäns-
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ter kan tillsättas. Det är dock först efter det att den nya byggnadsinspektören är på 
plats och ett initialt arbete med att gå igenom ärendena gjorts som det går att göra 
en bedömning av vad tillsynsinsatserna kan generera för intäkter. Om behoven 
finns och budgeten tillåter kan ytterligare inspektörer anställas därefter.

Tomas Fjellner
Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
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Interpellation till Thomas Fjellner, ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden 

2022-01-31 

Angående den nya gång- och cykelbron mellan Haradal och Nybroskogen. 

Hösten 2020 togs beslut om den nya gång- och cykelbron. Bron som föreslås 

kommer att skapa en ny slinga runt å-rummet när Haradalsområdet kopplas ihop 

med Ängelholms Havsbadsområde. Syftet är att underlätta för motionärer, 

gångare, cyklister och andra som vill röra sig och motionera i området. 

"Budgetmedel finns för att börja projektet 2021, men det finns förslag att 

tidigarelägga det om beslut kan tas i höst", var beskedet från Robin Holmberg i 

augusti 2020. Sedan dess tycks frågan ha hamnat på undantag och bristen på 

transparens är stor. Olika besked florerar och osäkerheten kring bron växer. 

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor: 

När kommer bron att invigas? 

Kommer budgeten att hållas? 

Vilka problem är det som gör att projektet tycks ha gått i stå? 

F ör Socialdem Jaatern a 

·~ 
~ -c,~L---r 

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 

an elholm socialdemokraterna.se www.socialdemokraternaangelholm.se 
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Till:  Kommunfullmäktige
Diarienummer: KS 2022/53
Typ av dokument: Svar
Datum: 2022-01-24

Svar på interpellation från Lars Karlsson (S) ställd 
till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Tomas Fjellner (M) om den nya gång- och cykelbron 
mellan Haradal och Nybroskogen  

En interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande har inkommit 
den 21 januari 2022. Interpellationen är ställd av socialdemokraterna Lars Carlsson 
och gäller frågor om den nya gång- och cykelbron mellan Haradal och Nybrosko-
gen.

Interpellationen har ställt följande frågor

• När kommer bron att invigas?

• Kommer budgeten att hållas?

• Vilka problem är det som gör att projektet tycks ha gått i stå?

Följande svar ges på interpellationen

Ursprungliga tidplanen var att bron skulle vara slutbesiktad i november/december 
2022. Enligt nuvarande tidplanen ska bron vara klar för invigning i juni 2023. Orsa-
ken till ändrade tidplanen är att brokonstruktionen delvis har omarbetats för att möj-
liggöra placering av brostöden ovanför höjd för HHW100 (högsta högvatten 100 år). 
Det för att brostöden ska komma utanför området för vattenverksamhet. I det fall 
brokonstruktionen hamnar inom området för vattenverksamhet, krävts en vattendom 
från Mark- och miljödomstolen. En sådan process beräknas ta minst 1,5 år.
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Sedan april 2021 pågår arbetet med fas 1 som innebär projekteringen, framtagande 
av handlingar och projektbudget. I maj 2022 kommer projektet och budget att pre-
senteras för samhällsbyggnadsnämnden för beslut om att gå vidare till fas 2 som in-
nebär byggnation av gång- och cykelbron. 

Projektet är upphandlat och drivs i samverkansform vilket innebär att kalkyl tas 
fram i samverkan under projekteringsfasen. Den totala kostnadsberäkningen ska 
vara klar i april för att kunna presenteras för samhällsbyggnadsnämnden i maj 
2022. Om kalkylen för byggnation av bron kommer att motsvara avsatta beslutade 
investeringsmedel går att avgöra i april när den totala kostnadsberäkningen är klar. 
Med anledning av den förskjutna tidplanen har Trafikverket meddelat att de sökta 
bidraget från Stadsmiljöavtalet inte kommer att kunna tas i anspråk då slutbesikt-
ning inte kommer att kunna ske innan årsskiftet 2022. Huvuduppdraget bevakar 
och söker andra bidrag för delfinansiering av bron. 

Projektet har inte gått i stå utan det pågår sedan 2020 ett intensivt arbete med ut-
redning, projektering, upphandling, teknikmöten och projekteringsmöten. Arbetet 
med tillståndsansökningar, inventeringar och en ny detaljplan pågår parallellt. 

Tomas Fjellner
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
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Engelholm den 20 Januari, 2022 

Fil: KF-20220 120-lnterpellation-JABr-Pyttebron.doc 

Från Jan Anders Brundin - Ordinarie ledamot i KF 

Till berörda beslutsfattare och ledamöter f"ör Juryn f"ör "Pyttebro"-projektet. 

Inledning 
Inledningsvis är min uppfattning att den nu avslutade arkitekttävlingen om ny "Pyttebro" resulterat i ett 
imponerande antal kretiva, inspirerande, visionära och mycket ambitiöst genomarbetade förslag att ta ställning till. 
Juryarbetet har sedan genomförts och detaljerat redovisats på ett tilltalande sätt- detta betyder ingen värdering av 
resultatet i sig avseende selektering av fYra "finalister" samt valet av segrande förslag. 

Detta skrivet med syftet att undanröja alla missförstånd på den punkten. 

Interpellation angående bevarande av befintliga Pyttebron 
Tidigare har jag ställt fråga om tävlingsförutsättningarna för den nya Pyttebron-om dessa inkluderade anvisningar 
för bevarande av befintliga Pyttebron-helt eller delvis. Den befintliga brokonstruktionen bestående av brofåsten 
utförda av halländsk gnejs samt själva brokonstruktionen i järn. 

Svaret från Robin Holmberg blev sammanfattningsvis att det fanns villkor om att i vart fall brofundamenten i 
möjligast mån skulle tillvaratas- bibehållas och ingå i en ny lösning eller flyttas till annan plats. I tävlingsunder
lagens bedömningsgrunder och förutsättningar anges bland annat: Det kan medfördel undersökas om fundamenten 
till den befintliga bron kan återanvändas i någon form. " 

Ett flertal av de inlämnade förslagen har i varierande grad beaktat förutsättningarna i detta avseende. Som exempel 
kan nämnas "Förslag nr 21 -Kameleont":- bron anpassar sig efter förutsättningarna och smälter in i åmiljön, står 
ocksåfor en övergripande tanke om hållbarhet i praktiken. Dels genom att bevarandet av de karaktärsfulla stöden 
och landfästenaför den historiskajärnvägsbron dels genom att minimera behovet av nya material och samtidigt 
erfordra minimalt med underhåll. De befintliga stöden och landfästena visar prov på den omsorg som lades på 
järnvägsanläggningar i början pbförra seklet och uppvisar en imponerande hantverksskicklighet. Grova klovytor 
på den vackert mönstrade Bårarps-gnejsen, möter knivskarpa, precisafogar och raka tillsatta kanter i alla hörn. Att 
riva dessa för en ny konstruktion känns som ett brott mot hållbarhetstanken. " 

Alltså interpellerar jag härmed enligt följande alternativt vill jag härmed ställa följande frågor till ansvariga 
beslutsfattare: 

l. Hur kan det komma sig att momentet om bevarande av ett värdefullt byggnadsverk så påtagligt lyser med 
sin frånvaro i den nu avslutade värderingsprocessen? 

2. Finns budgetbedömningar gjorda för de olika tävlingsförslagen? 

3. Är avsikten att bygga bron enligt det vinnande förslaget eller föreligger ett öppet sinnelag för beslut om 
byggande enligt annat förslag- exempelvis med lösningar som bättre tillgodoser önskemålet" ... om 
återanvändning i någonform"? 

4. Finns det planer eller förslag avseende en möjlig omplacering (helt eller delvis) till exempel på annan plats 
över Rönne å? 

Numera kan vi visst göra det omöjliga möjligt- vi skulle kanske kunna fundera ett moment till och tänka efter. 
Framtiden sträck ·sig - trots allt- längre än till 2035. 

Jan Anders Brundin - KF-ledamot 

JanAnders Brundin 

Sockerbruksgatan 12 B (IV) 

SE 26264 Enge/holm; Sweden 

Tel Mobile +46-(0)708.270230 

e-mail jan.anders@jananders.se 

WEB wwwJananders.se 
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Kommunstyrelsens ordförande
Robin Holmberg
0431-870 00
robin.holmberg@engelholm.se

Svar på interpellation från Jan Anders Brundin (EP) 
om arkitekttävlingen för ny bro över Rönneå i Klip-
panvägens förlängning

En interpellation har inkommit den 21 januari 2022 ställd till ”berörda beslutsfatta-
re och ledamöter för Juryn för ’Pyttebro’-projektet”. I egenskap av kommunstyrel-
sens ordförande, ledamot i juryn samt ordförande i styrgruppen för trafikutveck-
ling avser jag besvara interpellationen. 

Inledningsvis vill jag konstatera att det är glädjande att interpellanten anser att arki-
tekttävlingen varit lyckad i och med att ett stort antal intressanta och kreativa för-
slag kommit in att ta ställning till. Detta var också syftet när kommunstyrelsen i ok-
tober 2020 beslutade om att genomföra en arkitekttävling för den nya bron. Täv-
lingen har väckt enormt intresse och hela 44 förslag inkom under tävlingen.

Juryarbetet, där bland andra politiker från Moderaterna, Liberalerna och Socialde-
mokraterna, ingått har varit mycket givande och även trevligt. Samtliga jurydeltaga-
re har fått en ökad insikt i utmaningarna med att bygga broar samt förutsättningar-
na för den aktuella platsen. Samtliga jurydeltagare har med stort engagemang och 
intresse deltagit i att utse vinnaren.

Med anledning av ovanstående vill jag lämna följande svar på Jan Anders 
Brundins (EP) frågor:

1. Hur kan det komma sig att momentet om bevarande av ett värdefullt 
byggnadsverk så påtagligt lyser med sin frånvaro i den nu avslutade 
värderingsprocessen?
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Det finns flera svårigheter med att återvinna brofundamenten i sin helhet som fun-
dament till den nya bilbron. Dels kommer den nya bron att vara mer än dubbelt så 
bred som den befintliga, dels är det troligt att den nya brons centrumlinje inte 
kommer att hamna på samma ställe som Pyttebrons. Slutligen innebär det en kom-
plicerad ansvarsfråga för konstruktionen gentemot entreprenören, om kommunen 
skulle tillhandahålla fundamenten för bron vid det kommande brobygget.

Utöver de komplikationer som det skulle innebära att återanvända stöden i sin hel-
het för brobygget, så är också de befintliga stödens placering ett problem vad det 
gäller att uppfylla målet om att skapa en passage under bron på den västra åsidan 
och samtidigt lösa en tillgänglig koppling mellan åpromenaden och trottoaren längs 
Klippanvägen.

Trots de kända svårigheterna, lyfte tävlingsprogrammet särskilt fram (under rubri-
ken 5 Mål) möjligheterna (och kvaliteten) som arrangören tänker sig att de befintli-
ga brostöden utgör. I första hand lyfte programmet möjligheten att återvinna dem 
på något sätt. Däremot utgjorde inte hanteringen av de befintliga brostöden ett 
funktionellt krav i tävlingen, utan det var upp till var och en av de tävlande att ta 
ställning till brostöden och komma med förslag om man fann det passande.

Bland de inkomna förslagen fanns det en del som hade som idé och koncept att 
bevara och t o m återanvända de befintliga brostöden som stöd till den nya bron. 
Helhetsbedömningen av dessa förslag var dock att de inte uppfyllde övriga kriterier 
på ett tillräckligt övertygande sätt, och därför gick de inte vidare i tävlingen.

2. Finns budgetbedömningar gjorda för de olika tävlingsförslagen?

Juryn hade tillgång till expertutlåtande av förslagen både i steg 1 och steg 2 av täv-
lingen. I steg 1 gjordes först en första sortering av juryn bland de 44 inkomna pro-
jekten utifrån bedömningskriterierna. Innan slutgiltigt beslut om vilka bidrag som 
skulle gå vidare till steg 2, inhämtades expertutlåtande. Lars Lindeberg, VD och ci-
vilingenjör på Structor Bro och anläggning AB i Malmö, bedömde förslagen utifrån 
hur konstruktionsprinciperna och materialval skulle komma att påverka kostnads-
bilden i genomförandet. Även driftskonsekvens ingick på ett övergripande plan. 
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3. Är avsikten att bygga bron enligt det vinnande förslaget eller förelig-
ger ett öppet sinnelag för beslut om byggande enligt annat förslag – 
exempelvis med lösningar som bättre tillgodoser önskemålet ”… om 
återanvändning i någon form”?

Avsikten är att gå vidare med det vinnande förslaget ”Himlavalvet”, Genom ett ge-
diget juryarbete har Himlavalvet först valts ut till vidare bearbetning i steg 2 och 
därefter - utav fyra bearbetade förslag - valts ut till slutlig vinnare. En hel del arbete 
återstår fram till det att det finns en byggfärdig bro. Juryn har i sin slutbedömning 
gjort ett medskick, för hur förslaget ska vidareutvecklas och avsikten är att upp-
handla det vinnande teamet för det fortsatta arbetet i enlighet med tävlingspro-
grammets beskrivning under rubriken ”uppdrag efter tävlingen”. I samband med 
samverkansentreprenaden för Klippanvägens förlängning och den nya bron, samt i 
samband med utvecklingen av Växthusparken, finns det många bra möjligheter att 
återanvända gnejsen i brofästena i någon form och på den plats där de bäst passar. 
Ängelholms kommun arbetar med återvinning i sina entreprenader, i så stor ut-
sträckning det är möjligt. Bedömningen är att det kan uppnås med gott resultat 
med det vinnande broförslaget.

4. Finns det planer eller förslag avseende en möjlig omplacering (helt 
eller delvis) till exempel på annan plats över Rönne å?

Jag är något osäker på vad interpellanten menar med sin fråga, men om han avser 
den nuvarande Pyttebron så har detta bedömts som svårt rent tekniskt och mycket 
kostsamt. Samtliga partier har därför i styrgruppen för trafikutveckling konstaterat 
att det inte är möjligt att återanvända den gamla bron på en annan plats.

Ängelholm 2022-01-28

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsens ordförande



Interpellation angående landsbygdspotten 

Till ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid Charlotte Engblom Carlsson 

Sedan ett par år tillbaka har Ängelholms kommun en landsbygdspott. Ur denna pott kan 

bidrag sökas till bl. a kultur- och fritidsfrämjande verksamheter på landsbygden, givet ett 

antal fastställda kriterier. När landsbygdspotten infördes inför budgetåret 2018 uppgick den 

t ill 150000 tkr. 

Från Sverigedemokraternas sida var vi positiva till den här iden från start och vi föreslog 

t .o.m ett lite större belopp. Jag minns att landsbygdspotten debatterades en del i 

kommunfullmäktige i samband med att den infördes, med som jag minns ett fullt politiskt 

stöd över partigränserna. Därefter har det varit lite tystare om den, varför vi tänkte att 

återkoppling kan vara lämpligt till samma forum som bifölllandsbygdspotten, d.v.s. 

kommunfullmäktige. 

Jag har följande frågor: 

• Uppgår landsbygdspotten fortfarande till150000 tkr liksom vid införandet, eller har 
beloppet ändrats? 

• Hur såg fördelningen av bidrag ur landsbygdspotten ut under förra året? 

• Verkar pandemin ha påverkat trycket på ansökningarna och motiven för dessa? 

För Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun 220121 

~~~ 
Patrik Ohlsson 



SVAR 1 (2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Till:  Kommunfullmäktige
Diarienummer: KS 2022/56
Typ av dokument: Svar
Datum: 2022-01-24

Svar på Svar på interpellation från Patrik Ohlsson 
(SD) ställd till Nämnden för kultur, idrott och fritids 
ordförande Charlotte Engblom-Carlsson (L) angående 
landsbygdspotten

En interpellation har inkommit den 23 januari 2022 ställd till ordförande i nämn-
den för kultur, idrott och fritid gällande frågan i interpellationen.

Interpellationen har ställt följande frågor

• Uppgår landsbygdspotten fortfarande till 150 000 kr liksom vid införandet, eller 
har beloppet ändrats? 

• Hur såg fördelningen ut av bidrag ur landsbygdspotten ut under förra året?

• Verkar pandemin har påverkat trycket på ansökningar och motiven för dessa?

Följande svar ges på interpellationen

Landsbygdspotten uppgår alltjämt till 150 000 kr och i nedanstående tabell visas 
fördelning av det stöd som betalades ut 2021. 

Förening Ansökt belopp Förslag
Ausås Bygdegårdsförening 29 000 29 000
Ausås scoutkår 50 000 0
Boarps Skolrotes Byalag 25 000 25 000
Fidla Islandshästförening 70 000 31 000
Hjärnarps IBK 50 000 0
Hjärnarps scoutkår 300 000 25 000
Lönnhässle Bygdeförening 20 000 0
Ok Origo i Össjö, Hembygdssektionen 15 000 15 000
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Starby Bygdegårdsförening 50 000 25 000
Strövelstorps Bygdegård 500 000 0
Strövelstorps Taekwondoklubb 20 000 0
Tåssjö Byalag 40 000 0
Summa 1 169 000 150 000

Generellt har föreningar som bygdegårdar (eller liknande) uttryckt behov av ökat 
bidrag då de redovisat olika former av inkomstbortfall, som exempelvis vid mins-
kad uthyrningar med anledning av Folkhälsomyndighetens restriktioner.  

Det finns också föreningar som fått minskade kostnader med anledning av pande-
min och därför inte framfört behov av extra stöd. 

Förutom landsbygdspotten på 150 000 kr, har nämnden för kultur, idrott och fritid 
även medel för landsbygdsutveckling. I december 2020 beslutade nämnden att till-
dela bygdegårdarna i Lönnhässle, Starby, Tåssjö, Spannarpsorten, Strövelstorp och 
Boarp ett extra stöd som motsvarade resterande budget inom landsbygdsutveck-
ling. De föreningar som erhöll mest bidrag var bland andra Strövelstorps bygde-
gård 110 000 kr, Spannarpsorten 80 00 och Tåssjö byalag 46 000 kr. 

Under 2021 har medel inom landsbygdsutveckling finansierat belysning i Örja-
bäcksparken, en satsning som lyftes som särskilt angeläget vid en byadialog i Strö-
velstorp. 

Charlotte Engblom
Ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid
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Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2022-01-12,  
   kl. 16.30 – 18:00  
 
Beslutande: Bengt Sävström, sammankallande  

Oskar Funes Galindo 
Ingemar Olsson  
Ulla Magnusson  
Lisbet Enbjerde (Deltar via TEAMS) 
Rolf Ekberg (Deltar vid TEAMS) 
Kurth Engwall  
Ragnar Steen (Deltar via TEAMS) 
Gunilla Hildestrand (Deltar via TEAMS) 
 

Övriga närvarande: Sofie Oldfield, KPMG  
Anna Lönnberg, KPMG, § 1 -§ 3 (Deltar via TEAMS) 
 

Paragrafer: 1- 5 
 

Protokollet är digitalt justerat av: 

 
Bengt Sävström, Sammankallande  
 
Ulla Magnusson, Justeringsperson 
 
Sofie Oldfield, Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-01-27 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-02-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-01-12 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

 
§ 1 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 
 

§ 2 Justering  
Kommunrevisionen beslutar  
att utse Ulla Magnusson till att justera dagens protokoll 
 

§ 3 Presentation av KPMG 
Ordförande hälsar Sofie Oldfield och Anna Lönnberg från KPMG välkomna.  

 
Sofie Oldfield och Anna Lönnberg presenterar sig och KPMG samt det team som kommer 
att arbeta som sakkunniga biträden till Ängelholms kommuns revisorer framöver.  

 
Frågor kring revisionsprocessen samt interna rutiner och processer diskuteras.  
 
Revisorerna tackar för presentationen.  

 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 

   
§ 4 Revisionsplan 2022 
Förslag på justerad revisionsplan föreligger.  

 
Revisorerna diskuterar innehåll och formuleringar.  

 
Kommunrevisionen beslutar  
att ge KPMG i uppdrag att justera planen utifrån de synpunkter som revisorerna framfört 
samt översända till samtliga i revisionen för godkännande innan slutlig version expedieras till 
kommunfullmäktige samt 
att KPMG till nästa sammanträde utarbetar projektplaner för de tre fördjupade granskningar 
som har identifierats i revisionsplanen 
 

§ 5 Övrigt 
 
Ordförande informerar om att kommunfullmäktiges presidium är inbjudna till revisionens 
sammanträde den 23 februari.  

 
Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 
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2022 -02- o 1 

D nr 
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mig min plats som fullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna i -'-/-'-l-'-'~ u-r· .,.'---·~ l_k_.,_/ ""'-----

med omedelbar verkan. 

Namnförtydligande: JZ_ ,-,._t_.,-,j L~~,__ 
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