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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-26

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 256                  Dnr   KS 2018/31

Svar på uppdrag att utreda befintliga skolors utemiljöer och i de 
fall dessa anses icke tillfredsställande ge förslag på möjlig 
utveckling.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 att ge uppdrag till Kommunstyrelsen (Samhälle) att 
i samarbete med Välfärdsnämnden utreda befintliga skolors utemiljöer och i de fall dessa anses 
icke tillfredsställande ge förslag på möjlig utveckling. Målet ska vara likvärdig utemiljö för lek 
på kommunens samtliga skolor. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 
2018-08-31. Ärendet är av Kommundirektören delegerat till Lärande och familj.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj 2018-06-08
Utdrag ur beslut Kommunfullmäktige 2017-11-20, KS 2017/4, §282.

Yrkanden 
BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Stig Andersson (-), Robin Holmberg 
(M), Patrik Ohlsson (SD), Jim Brithén (EP) och Eric Sahlvall (-) instämmer i yrkandet.

BrittMarie Hansson (S) begär och beviljas att lämna protokollsanteckning enligt nedan.
Jim Brithén (EP) begär och beviljas att lämna protokollsanteckning enligt nedan.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse uppdraget besvarat.

_____

Protokollsanteckningar

Vi socialdemokrater anser att det finns akuta och ännu angelägnare åtgärder som måste göras inom skolornas 
verksamhet. Som till exempel att matsalar byggs ut, byggnation av nya skolor, ersättningslokaler för dyra 
paviljonglösningar mm.
En prioritering vore önskvärd eftersom budgeterade medel är begränsade!
(S) gruppen i KS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-26

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

_____

EP anser att utemiljön i skolorna är av sådan vikt att åtgärder omedelbart bör vidtas, enligt det som 
framfördes på mötet. Standarden ska vara lika på samtliga kommunens skolor och därför är en uppgradering 
akut.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Lärande och familj
Samhälle
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Svar på uppdrag att utreda utreda befintliga skolors utemiljöer 
och i de fall dessa anses icke tillfredsställande ge förslag på möjlig 
utveckling.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 att ge uppdrag till Kommunstyrelsen (Samhälle) att 
i samarbete med Välfärdsnämnden utreda befintliga skolors utemiljöer och i de fall dessa anses 
icke tillfredsställande ge förslag på möjlig utveckling. Målet ska vara likvärdig utemiljö för lek 
på kommunens samtliga skolor. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 
2018-08-31. Ärendet är av Kommundirektören delegerat till Lärande och familj.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj 2018-06-08
Utdrag ur beslut Kommunfullmäktige 2017-11-20, KS 2017/4, §282.

Utredning
I en tidigare utredning som svar på en motion från Erik Sahlvall (-) KS 2016/882 beskrevs hur 
nuvarande utemiljöer underhålls av Ängelholmslokaler och att eventuella förbättringsåtgärder 
måste beställas av Ängelholms kommun och att det enligt nuvarande gränsdragning måste 
bekostas av Lärande och familj. Något utrymme i nuvarande budget finns inte avsatt för 
förbättringsåtgärder eller utveckling av utemiljöerna på kommunens skolor.
För att utreda befintliga skolors utemiljöer krävs en grundlig genomgång av nuvarande status 
av befintliga utemiljöer, en pedagogisk analys av möjlig utveckling till likvärdiga utemiljöer 
samt realistiska förslag på förbättringar och utveckling av nuvarande utemiljöer. Det handlar 
om 5 st F-6 skolor, 4 st F-9 skolor och 2 st 7-9 skolor.

Varken Ängelholms kommun eller Ängelholmslokaler har egna kompetenser eller resurser att 
utföra detta uppdrag. Dessutom finns inget utrymme avsatt i nuvarande budget för att 
upphandla konsulter för att utreda. Ska detta göras så behöver Lärande och familj tillföras 



TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2018-06-08

 

  KS  2018/31

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

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

budgetmedel för att upphandla konsultuppdrag. Fastighetenheten visar med en översiktlig 
kostnadsberäkning för ett sådant konsultuppdrag att det kostar minst 250 tkr.

Vidare kan nämnas att den nyligen anlagda Nyhemsskolans- och den kommande nya 
Villanskolans utemiljöer kommer att vara referensobjekt för likvärdigheten. En förbättring av 
övriga skolors utemiljöer till en nivå efter dessa referenser kommer att bli kostsam. I Malmö 
gjordes 2013 en uppgradering av alla skolor. Den genomsnittliga kostnaden per skola var då ca 
600 tkr. Det blir sannolikt dyrare per skola i Ängelholm om Nyhems- och Villanskolans 
utemiljöer sätter standard.

Ett liknade svar presenteras i svar på motion från Erik Sahlvall (-) i KS 2016/882.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse uppdraget besvarat.

_____

Lilian Eriksson Christer Kratz
Kommundirektör Chef Lärande och familj

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Lärande och familj
Samhälle



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2017-11-20 

Kommunfullmäktige 

att utreda förutsättningarna för att Ängelholms kommuns bilpool i framtiden ska 
kunna drivas genom ett bilpoolsföretag, vilket även kan möjliggöra uthyrning till 
privatpersoner efter kontorstid. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige 
senast 2018-11-30, 

att uppdrag lämnas till kommunstyrelsen att arbeta fram en långsiktig strategi för 
Västersjösamhällenas utveckling. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige senast 2018-12-31, 

att utreda möjligheterna att vid behov införa "vattentäta skott" mellan verksamheter 
inom samma nämnd så att ekonomiskt underskott inom en del av verksamheten inte 
drabbar andra delar. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 
2018-09-30, 

Uppdrag till kommunstyrelsen - Hälsa 
att kommunstyrelsen utreder förutsättningarna vad gäller såväl ekonomi som 
lokalisering för ett nytt särskilt boende i Skälderviken. Uppdraget ska återrapporteras 
till kommunfullmäktige senast 2018-06-30, 

Uppdrag till kommunstyrelsen - Samhälle 
att arbeta fram förslag på hur robotgräsklippare kan användas i parkskötseln. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-04-30, 

att arbeta fram förslag på hur betesdjur kan användas i parkskötseln. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-04-30, 

att utreda och ge förslag kring småbåtshamnarnas framtida ägande- och driftsform. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-11- 30, 

att göra en uppdaterad kardäggning av exploateringsbara tomter inom Ängelholms 
kommun. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-10-31, 

att ge förslag kring hur byggandet av bostäder kan öka i Ängelholms kommun. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-10-31, 

att utreda alternativa beläggningsmetoder på enskilda vägar. I Ängelholms kommun 
finns många enskilda vägar på landsbygden. Flertalet är belagda med asfalt som nu 
behöver läggas om. Alliansen vill utreda vilka beläggningsmetoder som finns att tillgå 
oGh kostnadseffektiviteten i dessa. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige senast 2018-06-30, 

att i samarbete med välfärdsnämnden utreda befintliga skolors utemiljöer och i de 
fall dessa anses icke tillfredsställande ge förslag å mö"lig utveckling. Målet ska vara 

Just. sign. U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2017-11-20 

Kommunfullmäktige 

likvärdig utemiljö för lek på kommunens samtliga skolor. Ue draget ska 
återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-08-31, 

Uppdrag till välfärdsnämnden 
att välfärdsnämnden ges i uppdrag att utreda nyttjandet av tid inom förskolan i syfte 
att kartlägga om det finns barn som går längre i förskolan än de behöver. Skulle så vara 
fallet ska nämnden ge förslag på åtgärder för att minska tiden barnen vistas på 
förskolan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-06-30, 

att utreda förutsättningarna för fristående verksamheter inom skola, förskola och 
fritidshem i Ängelholms kommun. Utredningen ska fokusera på såväl organisatoriska 
som ekonomiska aspekter. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige 
senast 2018-06-30, 

Lokalresursplan 
att fastställa Lokalresursplanen för Ängelholms kommun 2017-2026 enligt 

kommunstyrelsens förslag, 

Upplåning 
att under år 2018 uppta långfristiga lån på 30 000 tkr för finansiering av investeringar 

inom den skattefinansierade verksamheten enligt kommunstyrelsens förslag, 

att under år 2018 uppta långfristiga lån på 100 000 tkr för finansiering av investeringar 
inom va-verksamheten enligt kommunstyrelsens förslag, 

att befmtlig upplåning som förfaller till betalning under 2018 får omsättas utan att räknas 
in i ovan nämnda låneramar enligt kommunstyrelsens förslag, 

Bidrag till politiska partier 
att det i likhet med 2017 avsätts 1 940 tkr till partistöd och fastställs enligt 

kommunstyrelsens förslag, 

Nya alternativt förändrade taxor och avgifter 
att anta ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område 

enligt kommunstyrelsens förslag, 

att anta ny taxa för prövning och tillsyn mom miljöbalkens område enligt 
kommunstyrelsens förslag, 

att anta ny taxa för kontroll av handel med V1ssa receptfria läkemedel enligt 
kommunstyrelsens förslag, 

Just. sign. U t drags bestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-26

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 257                  Dnr   KS 2016/882

Återrapport angående motion från Eric Sahlvall (-) om skolornas 
utemiljöer

Ärendebeskrivning
Eric Sahlvall (-) har lämnat in en motion om skolornas utemiljöer.
Motionären yrkar att befintliga skolors utemiljöer utreds och i de fall dessa anses icke 
tillfredsställande ge förslag på möjlig utveckling. Målet ska vara likvärdig utemiljö för lek på 
kommunens samtliga skolor.

Motionen har remitterats till välfärdsnämnden som lämnade sitt yttrande i november 2017. 
Välfärdsnämnden föreslog att motionen skulle anses besvarad då det i dagsläget inte finns 
utrymme avsatt i kommunens budget för att utveckla utemiljöerna.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att bifalla motionen med tillägg att den 
skall återrapporteras senast den 31 augusti 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj den 31 maj 2018
Protokollsutdrag kommunfullmäktige daterad den 26 februari 2018, § 32
Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 31 januari 2018, § 27
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet, daterat den 16 januari 2017
Protokollsutdrag välfärdsnämnden den 23 november 2017, § 137
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, daterat den 12 oktober 2017
Motion från Eric Sahlvall (-), daterad den 11 december 2016

Yrkanden 
Eric Sahlvall (-) yrkar bifall till förslag till beslut. BrittMarie Hansson (S), Stig Andersson (-), 
Robin Holmberg (M) och Jim Brithén (EP) instämmer i yrkandet.

BrittMarie Hansson (S) begär och beviljas lämna protokollsanteckning.

Jim Brithén (EP) begär och beviljas lämna protokollsanteckning.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-26

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att notera informationen.

_____

Protokollsanteckningar

Vi socialdemokrater anser att det finns akuta och ännu angelägnare åtgärder som måste göras inom skolornas 
verksamhet. Som till exempel att matsalar byggs ut, byggnation av nya skolor, ersättningslokaler för dyra 
paviljonglösningar mm.
En prioritering vore önskvärd eftersom budgeterade medel är begränsade!
(S) gruppen i KS
_____

EP anser att utemiljön i skolorna är av sådan vikt att åtgärder omedelbart bör vidtas, enligt det som 
framfördes på mötet. Standarden ska vara lika på samtliga kommunens skolor och därför är en uppgradering 
akut.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Lärande och familj
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Återrapport angående motion från Eric Sahlvall (-) om skolornas 
utemiljöer 

Ärendebeskrivning
Eric Sahlvall (-) har lämnat in en motion om skolornas utemiljöer.
Motionären yrkar att befintliga skolors utemiljöer utreds och i de fall dessa anses icke 
tillfredsställande ge förslag på möjlig utveckling. Målet ska vara likvärdig utemiljö för lek på 
kommunens samtliga skolor.

Motionen har remitterats till välfärdsnämnden som lämnade sitt yttrande i november 2017. 
Välfärdsnämnden föreslog att motionen skulle anses besvarad då det i dagsläget inte finns 
utrymme avsatt i kommunens budget för att utveckla utemiljöerna.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att bifalla motionen med tillägg att den 
skall återrapporteras senast den 31 augusti 2018.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj den 31 maj 2018
Protokollsutdrag kommunfullmäktige daterad den 26 februari 2018, § 32
Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 31 januari 2018, § 27
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet, daterat den 16 januari 2017
Protokollsutdrag välfärdsnämnden den 23 november 2017, § 137
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, daterat den 12 oktober 2017
Motion från Eric Sahlvall (-), daterad den 11 december 2016

Utredning
I den förra utredningen beskrevs hur nuvarande utemiljöer underhålls av Ängelholmslokaler 
och att eventuella förbättringsåtgärder måste beställas av Ängelholms kommun och att det 
enligt nuvarande gränsdragning måste bekostas av Lärande och familj. Något utrymme i 
nuvarande budget finns inte avsatt för förbättringsåtgärder eller utveckling av utemiljöerna på 
kommunens skolor.

För att utreda befintliga skolors utemiljöer krävs en grundlig genomgång av nuvarande status 
av befintliga utemiljöer, en pedagogisk analys av möjlig utveckling till likvärdiga utemiljöer 



TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2018-05-31

 

  KS  2016/882

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

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

samt realistiska förslag på förbättringar och utveckling av nuvarande utemiljöer. Det handlar 
om 5 st F-6 skolor, 4 st F-9 skolor och 2 st 7-9 skolor.

Varken Ängelholms kommun eller Ängelholmslokaler har egna kompetenser eller resurser att 
utföra detta uppdrag. Dessutom finns inget utrymme avsatt i nuvarande budget för att 
upphandla konsulter för att utreda. Ska detta göras så behöver Lärande och familj tillföras 
budgetmedel för att upphandla konsultuppdrag. Fastighetenheten visar med en översiktlig 
kostnadsberäkning för ett sådant konsultuppdrag att det kostar minst 250 tkr.

Vidare kan nämnas att den nyligen anlagda Nyhemsskolans- och den kommande nya 
Villanskolans utemiljöer kommer att vara referensobjekt för likvärdigheten. En förbättring av 
övriga skolors utemiljöer till en nivå efter dessa referenser kommer att bli kostsam. I Malmö 
gjordes 2013 en uppgradering av alla skolor. Den genomsnittliga kostnaden per skola var då ca 
600 tkr. Det blir sannolikt dyrare per skola i Ängelholm om Nyhems- och Villanskolan sätter 
standard.

Ett liknande svar finns presenterat i KF Uppdrag att utreda skolors utemiljöer. KS 2018/31.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att notera informationen.

_____

Lilian Eriksson Christer Kratz
Kommundirektör Chef Lärande och familj

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Lärande och familj



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-26

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 32                  Dnr   KS 2016/882

Motion från Eric Sahlvall (-) om skolornas utemiljöer

Ärendebeskrivning
Eric Sahlvall (-) har lämnat in en motion om skolornas utemiljöer.
Motionären yrkar att befintliga skolors utemiljöer utreds och i de fall dessa anses icke 
tillfredsställande möjlig utveckling föreslås. Målet ska vara likvärdig utemiljö för lek på 
kommunens samtliga skolor.

Motionen har remitterats till välfärdsnämnden som lämnade sitt yttrande i november 2017. 
Välfärdsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad då det i dagsläget inte finns 
utrymme avsatt i kommunens budget för att utveckla utemiljöerna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 31 januari 2018, § 27
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet, daterat den 16 januari 2017
Protokollsutdrag välfärdsnämnden den  23 november 2017, § 137
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, daterat den 12 oktober 2017
Motion från Eric Sahlvall (-), daterad den 11 december 2016

Yrkanden 
Eric Sahlvall (-) yrkar bifall till motionen samt yrkar i tillägg att återrapportering till 
kommunfullmäktige ska ske senast den 31 augusti 2018. 

Robin Holmberg (M), Jim Brithén (EP), Patrik Olsson (SD) och Stig Andersson (-) instämmer 
i yrkandet om bifall till motionen.   

BrittMarie Hansson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad. Christer Hansson (S) och Arne 
Jönsson (S) instämmer. 

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Eric Sahlvalls (-) med fleras yrkande om bifall
till motionen och dels bifall till BrittMarie Hanssons (S) med fleras yrkande att motionen ska 
anses besvarad. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller BrittMarie Hanssons (S) 
med fleras yrkande att anse motionen besvarad. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-26

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Eric Sahlvalls (-) med fleras yrkande 
om bifall till motionen och nej-röst för bifall till BrittMarie Hanssons (S) med fleras yrkande 
att motionen ska anses besvarad. Ordföranden finner att omröstningen utfaller med 36 ja-
röster och 15 nej-röster. Se nästa sida för omröstningslista. 

Ordförande ställer därefter proposition på dels bifall, dels avslag till Eric Sahlvalls (-) 
tilläggsyrkande om datum för återrapportering. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
bifaller tilläggsyrkandet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-26

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej
Bengt Sävström ordf                     (S)       Alla                                              X   
Jim Brithén 1:e v ordf                  (EP)      Alla                                              X    
Ola Carlsson 2:e v ordf                 (M)       Alla                                              X    
Lars Nyander                            (S)       Alla                                              X   
BrittMarie Hansson                      (S)       Alla                                              X   
Christer Hansson                        (S)       Alla                                              X   
Åsa Larsson                             (S)       Alla                                              X   
Susanne Jönsson                         (S)       Alla                                              X   
Lars-Olle Tuvesson                      (S)       Alla                                              X   
Emma Yngvesson                          (S)       Alla      Bengt Bengtson                          X   
Mikael von Krassow                      (S)       Alla                                              X   
Murvet Rama                             (S)       Alla                                              X   
Arne Jönsson                            (S)       Alla                                              X   
Eva-Lena Lindell                        (S)       Alla      Karin Bergström                         X   
Eric Sahlvall                           (-)       Alla                                              X    
Pia Radil                               (S)       Alla                                              X   
Lars Carlsson                           (S)       Alla                                              X   
Kitty Olofsson                          (S)       Alla                                              X   
Robin Holmberg                          (M)       Alla                                              X    
Göran Larsson                           (M)       Alla      Karl-Erik Asp                           X    
Maria Cronkvist                         (M)       Alla      Wiveca Brithzén                         X    
Tomas Fjellner                          (M)       Alla                                              X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)       Alla                                              X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)       Alla                                              X    
Daniel Jönsson                          (M)       Alla      Rickard Holmberg                        X    
Christina Hanstål                       (M)       Alla                                              X    
Anders Malm                             (M)       Alla                                              X    
Ingela Sylwander                        (M)       Alla      Anders Davidsson                        X    
Johnny Hagman                           (M)       Alla                                              X    
Per Skantz                              (M)       Alla                                              X    
Stig Andersson                          (-)       Alla                                              X    
Anne Viljevik                           (-)       Alla      Måns Irhammar                           X    
Carl-Axel Andersson                     (-)       Alla                                              X    
Anders Bengtsson                        (EP)      Alla                                              X    
Pia Ohrberg                             (EP)      Alla      Freddy Jönsson                          X    
Patrik Ohlsson                          (SD)      Alla                                              X    
Anders Magnusson                        (-)       Alla                                              X    
Hans Andersson                          (-)       Alla                                              X    
Anders Ingvarsson                       (SD)      Alla                                              X    
Johan Wifralius                         (SD)      Alla                                              X    
Marie Wifralius                         (SD)      Alla                                              X    
Liss Böcker                             (C)       Alla                                              X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Alla                                              X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       Alla                                              X    
Lennart Nilsson                         (C)       Alla                                              X    
Karl-Otto Rosenqvist                    (MP)      Alla      Anna Lonningen                          X    
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Alla                                              X    
Eva Kullenberg                          (L)       Alla      Charlotte Engblom                       X    
Sven Bergman                            (-)       Alla                                              X    
Lennart Engström                        (KD)      Alla                                              X    
Linda Persson                           (KD)      Alla                                              X    

SUMMA: 36 15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-26

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen, samt

att återrapportering till kommunfullmäktige ska ske senast den 31 augusti 2018.

_____

Beslutet expedieras till:
Eric Sahlvall 
Huvuduppdrag Lärande och familj



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-01-31

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 27                  Dnr   KS 2016/882

Motion från Eric Sahlvall (-) om skolornas utemiljöer

Ärendebeskrivning
Eric Sahlvall (-) har lämnat in en motion om skolornas utemiljöer.
Motionären yrkar att befintliga skolors utemiljöer utreds och i de fall dessa anses icke 
tillfredsställande möjlig utveckling föreslås. Målet ska vara likvärdig utemiljö för lek på 
kommunens samtliga skolor.

Motionen har remitterats till välfärdsnämnden som lämnade sitt yttrande i november 2017. 
Välfärdsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad då det i dagsläget inte finns 
utrymme avsatt i kommunens budget för att utveckla utemiljöerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från nämndskansliet, daterat den 16 januari 2017
Protokollsutdrag VFN den  23 november 2017, § 137
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, daterat den 12 oktober 2017
Motion från Eric Sahlvall (-), daterad den 11 december 2016

Yrkanden 
BrittMarie Hansson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Eric Sahlvall (-) yrkar bifall till motionen. Jim Brithén (EP), Stig Andersson (-), Robin 
Holmberg (M), Liss Böcker och Linda Persson (KD) instämmer i yrkandet.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall till BrittMarie Hanssons (S) yrkande, dels bifall till 
Eric Sahlvalls (-) med fleras yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Eric 
Sahlvalls (-) med fleras yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Förvaltningssekreterare
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se Kommunstyrelsen

Motion från Eric Sahlvall (-) om skolornas utemiljöer

Ärendebeskrivning
Eric Sahlvall (-) har lämnat in en motion om skolornas utemiljöer.
Motionären yrkar att befintliga skolors utemiljöer utreds och i de fall dessa anses icke 
tillfredsställande möjlig utveckling föreslås. Målet ska vara likvärdig utemiljö för lek på 
kommunens samtliga skolor.

Motionen har remitterats till välfärdsnämnden som lämnade sitt yttrande i november 2017. 
Välfärdsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad då det i dagsläget inte finns 
utrymme avsatt i kommunens budget för att utveckla utemiljöerna.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från nämndskansliet, daterat den 16 januari 2017
Protokollsutdrag VFN den  23 november 2017, § 137
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, daterat den 12 oktober 2017
Motion från Eric Sahlvall (-), daterad den 11 december 2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

_____

Lilian Eriksson Karin Wettermark Jonsson
Kommundirektör Kommunikationschef

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2017-11-23  

 
 
Välfärdsnämnden 

 

 
 

  

 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 
 
VFN § 137                   Dnr   VFN 2017/130 
 
Svar på remiss av motion från Eric Sahlvall (-) om skolornas 
utemiljöer 
 
Ärendebeskrivning 
Eric Sahlvall (-) inkom den 11 december 2016 med en motion om skolornas utemiljöer. 
Kommunstyrelsen remitterade motionen till välfärdsnämnden för yttrande den 2 juni 2017. 
Motionären yrkar att Samhälle i samarbete med Välfärdsnämnden utreder befintliga skolors 
utemiljöer och i de fall dessa anses icke tillfredsställande ge förslag på möjlig utveckling. Målet 
ska vara likvärdig utemiljö för lek på kommunens samtliga skolor. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Utdrag ut utskottets protokoll den 26 oktober 2017, § 409 
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj 2017-10-12 
Egenkontroll, kap 11 utemiljö förskolor och skolor 2015-05-19 
Boverket, Rusta utemiljön vid förskola och skola 
Remiss, kommunstyrelsen 2017-06-02 
Motion, Erik Sahlvall (-) 2016-12-11 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 
_____ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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 Planeringschef 
 Jonas Trulsson 
 0431-468489 
 Jonas.Trulsson@engelholm.se 

 
 
 
Välfärdsnämnd 
  

 
 
 
 
 
 
Yttrande över motion från Eric Sahlvall (-) om skolornas utemiljöer 
till välfärdsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Eric Sahlvall (-) inkom den 11 december 2016 med en motion om skolornas utemiljöer. 
Kommunstyrelsen remitterade motionen till välfärdsnämnden för yttrande den 2 juni 2017. 
Motionären yrkar att Samhälle i samarbete med Välfärdsnämnden utreder befintliga skolors 
utemiljöer och i de fall dessa anses icke tillfredsställande ge förslag på möjlig utveckling. Målet 
ska vara likvärdig utemiljö för lek på kommunens samtliga skolor. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag   
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj 2017-10-12 
Egenkontroll, kap 11 utemiljö förskolor och skolor 2015-05-19 
Boverket, Rusta utemiljön vid förskola och skola 
Remiss, kommunstyrelsen 2017-06-02 
Motion, Erik Sahlvall (-) 2016-12-11 
 
Utredning 
Alla kommunala skolor i Ängelholm har AB Ängelholmslokaler som fastighetsägare. I 
ägardirektivens uppdrag ska AB Ängelholmslokaler äga, driva och förvalta lokaler för 
Ängelholms kommuns verksamhet, s k verksamhetslokaler. Detta görs med stöd av en s.k. 
gränsdragningslista där ansvaret fördelas mellan Ängelholms kommun och AB 
Ängelholmslokaler. 
Det innebär att utemiljön underhålls och besiktigas av AB Ängelholmlokaler enligt den 
utformning som rådde vid fastighetens övertagande. AB Ängelholmslokaler ansvarar enligt 
egenkontrollplanen för att genom sin förvaltning underhålla utemiljön. Utöver besiktningar 
har rektorerna i sitt arbetsmiljöansvar skyldighet att anmäla brister till AB Ängelholmslokaler 
genom rapporteringssystemet DeDu.  
Miljöenheten gör på uppdrag av Myndighetsnämnden regelbundna kontroller av utemiljön på 
våra förskolor och skolor. Inga anmärkningar har lett till beslut om åtgärder sedan 2015. 
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Om utemiljön skall utvecklas (förändring eller ökad standard) så måste Ängelholms kommun 
beställa detta antingen genom Servicestödet eller genom beslut av kommunstyrelsen beroende 
på förväntad kostnad. Kostnaden för detta kommer då att belasta Lärande och familj genom 
ett hyrestillägg. I dagsläget finns inget utrymme avsatt i kommunens budget för att utveckla 
utemiljön. Vill Ängelholms kommun att utemiljön skall utvecklas på våra skolor måste det 
avsättas budgetmedel för detta. Därefter kan detta beställas hos AB Ängelholmslokaler.  
Boverket kan ge statligt stöd till kommuner som bedriver skolverksamhet för att rusta upp 
skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Eleverna ska vara med och 
planera åtgärderna. Det går att söka stöden till och med den 1 april 2018. Stödet för utemiljö 
är 50% av kostnaden. Boverket har även gett ut stödmaterial för upprustning av utemiljön på 
förkolor och skolor. 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
 
_____ 
 
 
 
 
Christer Kratz  Jonas Trulsson  
Chef Lärande och familj  Planeringschef 
 
 
Beslutet expedieras till: 
kommunstyrelsen 
 
  



Motion angående utemiljön i våra skolor. 

Utemiljön i våra skolor, vad gäller underhåll och förnyelse är vissa fall eftersatt och inte 
minst för årskurs 1-6 där uteleken är som störst. Jag har personligen träffat många 
föräldrar, lärare och inte minst barn som undrar ”varför man inte gör något”.  

På en del av skolorna kan man få känslan av att inget är förändrat sedan skolorna 
byggdes och det skulle vara önskvärt att dessa skolor får liknande standard som de vi 
bygger nya. 

Framför allt har det nämnts önskemål om mjuka och hårda ytor som håller för alla årstider 
och som ger möjlighet till olika spontanlekar oavsett väder. Elever, föräldrar och lärare, 
bör få möjligheten att ge sin sina synpunkter genom enkäter som bör ligga till grund för 
vidare utredning. (Ur barnens perspektiv) 

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad. 

att    Samhälle i samarbete med Välfärdsnämnden utreder befintliga skolors utemiljöer 
och i de fall dessa anses icke tillfredsställande ge förslag på möjlig utveckling. Målet ska 
vara likvärdig utemiljö för lek på kommunens samtliga skolor. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Ängelholm 2016-12-11 

Eric Sahlvall ( - ) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-10

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 266                  Dnr   KS 2018/249

Delårsrapport per 2018-08-31

Ärendebeskrivning
Kommunledningen har sammanställt en delårsrapport med utfallet per den 31 augusti samt en 
prognos över utfallet för helåret 2018.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-01
- Delårsrapport per 2018-08-31

Yrkanden 
Arne Jönsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Robin Holmberg (M), Patrik Ohlsson (SD), 
Stig Andersson (-), Jim Brithén (EP) och Linda Persson (KD) instämmer i yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att godkänna delårsrapporten,

att godkänna avvikelsen för 2018 avseende investering i nytt avloppsreningsverk inom den 
avgiftsfinansierade verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunrevisionen.

_____

Beslutet expedieras till:
SST Ekonomi & Kvalitet
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Ekonomichef 
Stefan Marthinsson
0431-87195
stefan.marthinsson@engelholm.se Kommunstyrelsen

Delårsrapport per 2018-08-31

Ärendebeskrivning
Kommunledningen har sammanställt en delårsrapport med utfallet per den 31 augusti samt en 
prognos över utfallet för helåret 2018.

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-01
- Delårsrapport per 2018-08-31

Utredning
Prognosen för helår 2018 är ett resultat på 20,1 mnkr, vilket kan jämföras med budgeten som 
uppgår till 15,6 mnkr. Prognosen avviker därmed positivt mot budget med 4,5 mnkr. 
Sammantaget uppvisar nämnderna en ekonomisk avvikelse på -7,9 mnkr gentemot budget. 
Underskott gentemot budget finns inom Välfärdsnämnden och Överförmyndarnämnden. 
Kommunstyrelsen har i juni månad fattat beslut att dessa nämnder ska inkomma med 
åtgärdsplaner för hur man ska uppnå en ekonomi i balans. Enligt uppgift kommer dessa att 
rapporteras till kommunstyrelsen den 31 oktober.

Investeringsbudgeten uppgår till 250,6 mnkr och prognosen för helåret 2018 är att 298,6 mnkr 
kommer att förbrukas. Avvikelsen beror i huvudsak på att investeringar i nytt 
avloppsreningsverk har tidigarelagts från 2019 till 2018. Projektet beräknas totalt sett att hålla 
sig inom budget. 

Målavstämningen innebär att 42 % av målen blir helt uppfyllda medan 54% förväntas bli 
delvis uppfyllda och 4% blir ej uppfyllda.  
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att godkänna delårsrapporten,

att godkänna avvikelsen för 2018 avseende investering i nytt avloppsreningsverk inom den 
avgiftsfinansierade verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunrevisionen.

_____

Lilian Eriksson Stefan Marthinsson
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
SST Ekonomi & Kvalitet
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Silviacertifierat demensboenden 

Under våren har medarbetare från kom-

munens demensboende blivit utbildade 

av Silviahemmet för att kunna ge bästa 

möjliga vård till demenssjuka. En mer 

personcentrerad vård där man lär kän-

na personen bakom sjukdomen är en av 

Silviahemmets grundpelare, från sjuk-

domens tidiga fas till livets slut.

Nytt tak i Hembygdsparken

Efter att Kommunstyrelsen beviljat ett 

bidrag på 3,5 miljoner kronor byggde 

Hembygdsparken ett tak över sittplat-

serna vid Gripenscenen. På invigningen 

i maj uppträdde bland annat Marina 

Lundqvist, Bengan Jansson och Engel-

holms Storband.

Viktiga händelser under året

Jobb18

Det var stort intresse när Ängel-
holms jobbmässa, Jobb18, arrang-
erades för första gången. Cirka                     
2 300 besökare kom och träffade de 
45 utställarna på stadsbiblioteket.

Hårakademin klippte guld, silver och brons

Förutom goda resultat i gymnasiet så utmärkte sig Hårakademin på Ängelholms gymnasieskola när de vann både guld-, silver- och brons-medalj i skol-SM för frisörer. Även vollybolltjejerna vann guld i skol-SM och Bjärebrödet vann priset Årets vara hos Entreprenörskap på riktigt i Skåne.

Slutseminarie i projektet Agila Ängelholm

Cirka hundra deltagare från ett stort 
antal kommuner, från Östersund i norr 
till Skurup i söder, kom för att ta del av 
erfarenheter och resultat från projektet 
Agila Ängelholm. Under projektet har 
bland annat drygt 3 000 medarbetare 
fått utbildning i förändringskunskap, 
agilt förhållnings- och arbetssätt och 
horisontella principer. 

Ny och modern fridrottsarena 

Under sommaren färdigställdes den 

nya fridrottsarenan bakom Lindab 

Arena. På arenan finns det åtta 

löparbanor. Det finns även utrymme 

för kast- och hoppgrenar.
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Befolkning
Den 31 juli var 42 112 personer folkbokförda i Ängel-
holms kommun. Det är en ökning med 326 personer se-
dan årsskiftet och motsvarar en folkökning på 0,8 %. Fol-
kökningen består till cirka hälften av inrikes flyttöverskott 
(+172) och hälften av invandringsöverskott (+159) medan 
födelseöverskottet är svagt negativt (-4) då färre personer 
har fötts än vad som avlidit under året.

Befolkningsutveckling
Antal invånare

39 742 39 866
40 229

40 732
41 091

41 786
42 112
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39 000

39 500

40 000

40 500

41 000

41 500

42 000

42 500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 juli
2018

Sedan början av 2000-talet har medelåldern i Ängelholms 
kommun stigit från cirka 41 till 43 år medan medelåldern 
i Skåne och Riket endast ökat från cirka 40 till 41 år. Men 
till följd av höga inflyttningstal och ett svagt positivt födel-
senetto sjönk medelåldern med 0,1 år i Ängelholm under 
2017. Detta har en långsiktigt positiv effekt på Ängelholm 
kommuns ekonomi då försörjningskvoten, alltså det totala 
antalet invånare delat på antalet yrkesverksamma, blir lägre. 

Sysselsättning
Om sysselsättningen ökar påverkas skatteintäkterna posi-
tivt, vilket är en förutsättning för att verksamheterna ska 
klara av de nya åtaganden som kommer med en växande 
befolkning. I Ängelholm är i juli månad andelen öppet ar-
betslösa och sökande i program med aktivitetsstöd (16-64 
år) 4,6 % vilket kan jämföras med 4,9 % samma månad 
föregående år. 

Arbetsförmedlingen skriver i sin rapport Arbetsmarknads-
utsikterna våren 2018 i Skåne län att en majoritet av länets 
företag förväntar sig en ökad efterfrågan på sina varor och 
tjänster vilket leder till att det kommer skapas närmare 13 
000 arbetstillfällen under 2018. Även under 2019 räknar ar-
betsförmedlingen med att det kommer skapas drygt 9 000 
nya arbeten. Även under de senaste åren har Skåne haft 
en stark tillväxt i antal arbetstillfällen men på grund av ett  
inflöde av arbetskraft, av bland annat invånare från andra 

länder, har arbetslösheten inte sjunkit. Under 2018-2019 
förväntas inflödet minska något i Skåne vilket leder till en 
lägre arbetslöshet i länet. Bristyrken fortsätter som tidigare 
att vara arbeten som kräver gymnasial yrkesutbildning och 
yrken inom offentliga tjänstesektorn.

Om Sveriges kommuners ekonomi
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) beskriver i Eko-
nomirapporten, maj 2018 hur den internationella ekono-
min fortsatt befinner sig i ett starkt konjunkturläge och 
2017 växte global BNP med 3,7 % vilket är den starkaste 
tillväxtsiffran sedan 2011. Samtidigt bedöms läget i värl-
den vara mer osäkert än tidigare med bland annat Brexit, 
USA:s handelspolitik och konflikthärdar i Mellanöstern, 
Asien och Afrika. Även om ökad internationell efterfrågan 
kommer gynna exporten förväntas den svenska högkon-
junkturen nå sin topp under 2019. Bristen på arbetskraft 
är en starkt begränsande faktor för en fortsatt stark tillväxt 
och SKL räknar med att skatteintäkterna i kommunerna 
kommer att öka betydligt långsammare de kommande åren.

Efter två år med rekordresultat på grund av en bra utveck-
ling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större rea-
vinster än normalt väntas svårare tider för Sveriges kom-
muner. Asyl- och flyktingmottagande har tillfälligt stärkt 
ekonomin till följd av statliga ersättningar för mottagandet. 
Samtidigt finns en osäkerhet om effekterna av vad flykting-
mottagningen har för effekter på kommande års ekonomis-
ka utveckling. Till följd av Högsta förvaltningsdomstolens 
och Försäkringskassans hårdare bedömningar finns även 
osäkerhet kring LSS-områdets kostnadsutveckling. Många 
kommuner har haft betydande kostnadsökningar för per-
sonlig assistans när kommuner får ta över kostnader som 
tidigare staten tagit. Det kommer dröja tills tidigast 2020 
innan effekterna av den pågående LSS-utredningen kan få 
genomslag.

Bristen på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för 
en fortsatt tillväxt. De demografika förändringarna med 
en åldrande befolkning innebär att kommunsektorn står 
inför stora rekryteringsbehov. Inom kommunerna syns det 
främst när det gäller bristen på pedagogisk personal, sam-
hällsbyggnadsteknisk personal och socialsekreterare.

Eftersom befolkningsökningen bland invånare 80+ år för-
väntas öka med cirka 45 % om 10 år i riket samtidigt som 
den arbetsföra befolkningen i åldern 20-64 år endast för-
väntas öka med cirka 7 % behöver produktiviteten i den 
offentliga, liksom den privata sektorn, öka kraftigt för att 
nuvarande nivå på välfärdsservicen ska kunna bibehållas.

Omvärld och välfärd
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Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning
1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för 
kommunens styrelse och nämnder.

Målet bedöms inte bli uppfyllt. Välfärdsnämnden 
(-9,7 mnkr) och Överförmyndarnämnden (-0,9 
mnkr) prognostiserar negativa budgetavvikelser.

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

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Välfärdsnämnden 
och Överförmyndarnämnden har dock ännu inte 
inkommit med några åtgärdsplaner enligt beslut i 
kommunstyrelsen i juni. 

3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla in-
formation om det verksamhetsmässiga och ekonomiska ut-
fallet från sina huvuduppdrag/servicestöd.

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder 
erhåller kontinuerlig information om såväl verk-
samhet som ekonomi.

4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för 
intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt 
årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och 
resultatet av dessa.

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder 
har upprättat internkontrollplaner och uppföljning-
ar ska rapporteras till bokslutet. När brister upp-
täcks så vidtas åtgärder.

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

Målet bedöms inte bli uppfyllt. Den kommunö-
vergripande sjukfrånvaron har ökat under 2018 till 
5,4 % i jämförelse med 5,0 % 2017 fram till och 
med augusti. Ökningen av sjukfrånvaro beror på en 
ökad korttidssjukfrånvaro under det första kvarta-
let, långtidssjukfrånvaron är oförändrad.  För hel-
året 2017 var sjukfrånvaron 5,14 %. Prognosen för 
helåret 2018 är 5,4 %.

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som be-
drivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekono-
misk hushållning ska ses både ur ett finansiellt perspektiv och 
ur ett verksamhetsperspektiv. Utifrån ett finansiellt perspektiv 
innebär det bland annat att varje generation själv måste bära 
kostnaderna för den service och tjänster som den konsumerar.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning som ska vara vägledande för kom-
munens långsiktiga arbete. God ekonomisk hushållning 
utifrån ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens 
förmåga att bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt 
och kostnadseffektivt sätt. För att säkerställa en god ekono-
misk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan 
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

Att styra mot mål 
För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med 
god ekonomisk hushållning utgår kommunens ekonomi- 
och verksamhetstyrning från en styrmodell som benämns 
Ratten. Kommunen ska ange en vision och mål som visar en 
tydlig ambitionsnivå utifrån förutsättningar och möjligheter. 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som 
formuleras utifrån fyra perspektiv: 

• Medborgarfokus
• Effektiva verksamheter
• Samhällsutveckling
• Medskapande medarbetare

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

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

Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning
1. Kommunen har en långsiktig finansiell målsättning att re-
sultatet ska vara positivt och lägst uppgå till två procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. För 2018 har beslut fattats om 
att göra avsteg från det finansiella målet. Istället ska kommu-
nens resultat vara positivt och lägst uppgå till en procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Målet bedöms inte bli uppfyllt. För 2018 prognostiseras 
ett positivt resultat om 20,1 mnkr, vilket innebär att re-
sultatet blir 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. 

God ekonomisk hushållning
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Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har fyra över-
gripande mål

Medborgarfokus
Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, 
goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för 
att få nöjda och trygga medborgare.

Effektiva verksamheter
Arbeta för en långsiktig hållbarhet och ett effektivt resurs-
utnyttjande i all planering.

Samhällsutveckling
Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tyd-
liggöra vår profil ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskaps-
staden och hälsostaden.

Medskapande medarbetare
Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens 
medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yr-
kesstolthet och ges möjlighet att utvecklas.

Till dessa kommunfullmäktigemål är kopplat 24 mål förde-
lade över nämnderna (Kommunstyrelsen, Välfärdsnämn-
den, Myndighetsnämnden och Överförmyndarnämnden). 
Prognosen för helåret 2018 är att 10 mål helt uppfylls, 13 
mål delvis uppfylls och att 1 mål ej uppfylls.

Prognos för måluppfyllelse
Antal mål
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har mål som berör alla huvuduppdragen 
och Servicestöd. Av kommunstyrelsens 6 mål prognostise-
ras 4 mål bli helt uppfyllda och 2 mål bli delvis uppfyllda.

Huvuduppdrag Lärande och familj
Medborgarfokus
För att öka tillgängligheten för medborgarna har Lärande 
och familj infört fler digitala tjänster. E-ansökningar är till-
gängliga för medborgare vad gäller avtal för omvårdnad, 
boende och umgänge samt samarbetssamtal hos familje-
rätten. Medborgaren kan även göra faderskapsanmälan 
digitalt. Inom försörjningsstödsenheten har en e-ansökan 
testats under sommaren och förbättringsarbete pågår. 
Tjänsten planeras att vara tillgänglig för medborgarna un-
der hösten.

Försörjningsstöd har under året påbörjat användningen 
av systematiska bedömningsmetoder, exempelvis Social-
styrelsens FIA (Försörjningsstöd inför arbete). Metoden 
kommer underlätta för handläggare att få fram lämpliga 
insatser utifrån individuella styrkor samt skapar möjligheter 
att lägga större fokus på barnperspektivet.

Effektiva verksamheter
Det kan konstateras att ärenden rörande försörjningsstöd 
har en mångfacetterad problematik. Samtidigt som arbets-
marknaden är god är det fler personer idag som står långt 
från arbetsmarknaden. Försörjningsstödsenheten under 
året aktivt arbetat med SKLs nationella brukarenkät om 
ekonomiskt bistånd. Resultatet visar bland annat att 74 
% anser att deras socialsekreterare lyssnar på dem och tar 
hänsyn till hur deras situation kan förändras. Undersök-
ningens resultat arbetas in i det systematiskta kvalitetsarbe-
tet för enheten.

Arbetsmarknadsenheten har i snart två år haft ett fram-
gångsrikt arbete med att placera långtidsarbetslösa i ex-
tratjänst i kommunala verksamheter. Genom ett fram-
gångsrikt samarbete mellan Ängelholms kommun och 
Arbetsförmedlingen arbetar idag drygt 90 personer på ex-
tratjänster. Dessa arbetsmarknadsåtgärder ger möjlighet att 
hålla nere kostnaderna för försörjningsstöd, gynna såväl en 
ekonomisk hushållning för kommunen som en social håll-
barhet för medborgaren.
 

Uppföljning av nämndmål
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Huvuduppdrag Hälsa
Medborgarfokus
Under hösten kommer biståndsbeslut gällande dagverk-
samhet för personer med demenssjukdom att införas. Nya 
möbler till matsalar och hemvister har köpts in till flera 
särskilda boenden. Under året har marknadsföring av äld-
reomsorgen - Älska äldreomsorgen, skett genom kam-
panjer och deltagande vid olika forum som exempelvis 
företagardagarna och rekryteringsmässor. Förslag på nya 
kvalitetsdeklarationer har tagits fram i samverkan mellan 
huvuduppdrag Hälsa, pensionärsrådet och politiker från 
beredningen för omsorg. Beslut om dessa fattas i samband 
med budget 2019. Konceptet Ung omsorg för att sätta en 
guldkant på tillvaron för våra äldre på särskilda boenden, 
är upphandlat och kommer införas under hösten. I syfte 
att stärka kvalitén inom den kommunala hälso- och sjuk-
vården har en ny enhet startats med fokus på utvecklings-
frågor och kvalité.

Effektiva verksamheter 
Digitala nycklar för en nyckelfri hemtjänst införs nu och 
kommer vara klart till årsskiftet. Införande av digitala sig-
neringslistor och systemet Life Care utförare, implemen-
teras i höst. Införandet av mobilt arbetssätt inom särskilt 

boende, är ny tjänst inom Hälsa som nu införs med start 
under senhösten. Ett nytt arbetssätt har införts inom Hälsa 
med anledning av den nya lagen som trädde i kraft i år vid 
utskrivning från slutenvården i kombination med det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet i Region Skåne. En kompetens-
satsning för planerare inom hemtjänsten har genomförts. 
Samverkan med LOV-utförarna i hälso- och sjukvårdsfrå-
gorna är en pågående process som fått extra fokus under 
året. Införandet av Time Care bokningsassistent pågår och 
kommer vara klart till årsskiftet.

Medskapande medarbetare
Huvuduppdraget har fokus på ett hållbart arbetsliv genom 
ökad frisknärvaro och minskad sjukfrånvaro samt att arbe-
ta med marknadsföring av äldreomsorgen och hur vi bär 
budskapet ”Älska äldreomsorgen”. Vidare verkar Hälsa för 
ett ökat inflytande för medarbetarna samt att uppmuntra 
till vardagsinnovationer.

Till dessa områden har en rad processer initierats så som 
friskvårdssatsning genom olika aktiviteter på varje enhet, 
utbildningsforum med fokus hälsa för att stärka frisknärva-
ro och minska sjukfrånvaro. En digital plattform för e-lear-
ning utvecklas och ska vara klar till årsskiftet.
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Huvuduppdrag Samhälle
Medborgarfokus
Huvuduppdrag Samhälle bjuder in medborgarna till dia-
log genom olika forum och dagliga möten. Kultur och stad 
har i samverkan med kommunens bolag Ängelholmshem 
etablerat en mötesplats i Tegelbruksparken som erbjuder 
odling och sociala möten. Medarbetarna inom Lokalvårds-
service möter dagligen barn, ungdomar och äldre i kom-
munala verksamheter där reflektioner och idéer tillvaratas. 
Intraprenad tar del av synpunkter och felanmälningar samt 
har ofta en dialog med medborgaren. Genom denna dialog 
kan goda idéer och förslag till förändringar från medborg-
are förverkligas i verksamheten.

Huvuduppdrag Samhälle satsar också på att möjliggöra fler 
digitala kontaktvägar genom att utöka antalet e-tjänster. 
Arkitektur och teknik har numera e-tjänster för utstakning 
och lägeskontroll, beställning av vatten- och avloppskartor, 
vattenavstängning och vattenpåsläpp. Projektet ”Digitali-
sering av detaljplaner” med digitalisering av cirka 450 de-
taljplaner är klart vilket medför både en kostnadsbesparing 
men också en högre servicegrad för medborgarna. Inom 
Kultur och stad fortgår arbetet med e-tjänster och numera 
kan medborgaren ansöka om grävningstillstånd eller eve-
nemangsbidrag digitalt.

Effektiva verksamheter
Huvuduppdragets verksamheter arbetar medvetet kring 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Lokalvårdsser-
vice arbetar för en hållbar utveckling genom att kemikalier 
fasas ut och ersätts med giftfria alternativ.

Måltidsservice har i juni månad KRAV-certifierat 35 av 
42 kök och är därmed en av 16 kommuner i Sverige som 
har tagit detta kliv. KRAV-certifieringen innebär att Mål-
tidsservice tar ansvar för miljön i ett större perspektiv och 
värnar om djurens välbefinnande. Måltidsservice har även 
införskaffat det digitala verktyget HANTERA för att mäta 
matsvinn, underlätta upphandlingar samt sköta registrering 
av EU-mjölkstöd på ett mer effektivt sätt.

Samhällsutveckling
Under året har detaljplaner för cirka 370 lägenheter vun-
nit laga kraft och ett flertal detaljplaner som omfattar olika 
typer av boende är påbörjade. Fridhemsområdet är ett ex-
empel på nybyggnation av bostäder som påbörjats. Även 
på området Ärrarps Ängar pågår byggnation av villor och 

kedjehus. För att få fler boenden som matchar medborgar-
nas behov stöttar enheten för natur och ekologisk hållbar-
het övriga verksamheter med att skapa rätt förutsättningar. 
Exempel på aktiviteter som genomförts är en resvaneun-
dersökning samt ett stärkt samarbete med upphandlings-
enheten.

Medskapande medarbetare
Arkitektur och teknik har under året gjort flera nyrekryte-
ringar och fokus har varit arbeta med att utveckla gruppen 
och skapa en trivsam arbetsmiljö. På grund av bland annat 
platsbrist har verksamheten flyttat ut ur stadshuset och in 
i nya lokaler på Laxgatan. Inom andra verksamheter har 
man bland annat arbetat med den psykosociala arbetsmil-
jön i syfte att tidigt upptäcka och åtgärda möjliga risker. 
Bland annat har det skapats samtalsgrupper med medar-
betare som återkommande diskuterar frågan. Det har även 
varit fokus på att skapa en arbetsplats där medarbetarna 
inkluderas i effektiviserings- och utvecklingsmöjligheter.

Servicesstöd
Medborgarfokus
Den 5 juni lanserades en ny webbplats för Ängelholms 
kommun. Den nya webbplatsen samlar många digita-
la tjänster som kommunen erbjuder medborgarna på ett 
enkelt och samlat sätt. Exempel på tjänster som förenk-
lats och förbättrats är att komma i kontakt med kommu-
nens politiker, ge synpunkter på våra verksamheter, olika 
e-tjänster och video-sändningar från kommunfullmäktige. 

Nyligen har ett 40-tal redaktörer från alla kommunens 
verksamheter också utbildats i att ajourhålla informatio-
nen samt kommunicera enligt klarspråk, det vill säga på 
ett icke-byråkratiskt sätt med webbplatsens besökare. Nya 
rutiner för agil utveckling av teknik och innehåll har också 
utarbetats för att säkerställa god kvalité på lång sikt.

Under 2018 har kommunfullmäktiges beredningar haft åtta 
medborgardialoger. Samtliga genomfördes mellan januari 
- april för att sedan ta en paus över sommaren med anled-
ning av valet. Dialogerna har varit ett sätt att informera om 
pågående politiskt arbete och framtidsfrågor och att ta del 
av medborgarnas olika perspektiv och synpunkter. Över-
gripande tema för dialogerna har varit social hållbarhet. De 
perspektiv som lyftes fram av medborgarna har sedan ana-
lyserats av beredningarna och fått ta plats i slutrapporter 
som redan har eller kommer debatteras i kommunfullmäk-
tige under hösten.
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Effektiva verksamheter och Samhällsutveckling
Upphandlingsenheten har förenklat arbetet med direkt-
upphandling för att göra det lättare för såväl anbudsgivare 
som för de interna beställarna, tidsbesparing har därige-
nom möjliggjorts för båda parter. Arbete har också ge-
nomförts för att göra samtliga förfrågningsunderlag mer 
tydliga och transparanta, för upphandlingar över direkt-
upphandlingsgränsen. Syftet är att möjliggöra för ytterli-
gare aktörer inom näringslivet att lämna anbud och antas 
som leverantörer till Ängelholms kommun samt att gynna 
en positiv konkurrenssituation på marknaden.

Under perioden har annonserade upphandlingar genom-
förts gällande bland annat möbler, mejeriprodukter, vika-
rietjänster för förskola och skola, fossilfritt bränsle samt 
drift av särskilt boende Åshaga och Bokhöjden. Även 
byggnation av en efterlängtad badbrygga till Klitterhus har 
upphandlats.

Medskapande medarbetare
Projektet Agila Ängelholm avslutades under våren. An-
dra kommuner och offentliga arbetsgivare har visat stort 
intresse för projektet genom deltagande i slutseminarium 
och ett flertal studiebesök från intresserade kommuner. 
Ängelholms kommun kommer att fortsätta arbetet med att 
utveckla det agila förhållnings- och arbetssättet även efter 
projektet.

Under året har HR-avdelningen arbetat med implemen-
teringen av Plan för kompetensförsörjning i dialog med 
huvuduppdragen. Det har tagits fram en rutin för trafik-
säkerhet, rutin för hantering av kränkande särbehandling, 
trakasserier och repressalier. Kommunens utbildningssats-
ning för att stärka kunskaperna hos chefer, fackliga ombud 
och skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) och i kommunens samverkansavtal har pågått un-
der hela 2017 och fortsätter även under 2018.
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Välfärdsnämnden
Välfärdsnämnden har mål som berör huvuduppdrag Lä-
rande och familj. Av Välfärdsnämndens 7 mål prognostise-
ras 3 mål bli helt uppfylla och 4 mål delvis uppfyllda.

Medborgarfokus
Huvuduppdraget har en gemensam utmaning i arbetet 
med en hur elever, brukare och klienter upplever delak-
tigheten i verksamheterna. Utveckling av formerna för 
programråd, klassråd, skolråd och elevkårer pågår. Individ- 
och familjeomsorg deltar för andra året i rad i en nationell 
enkät kring delaktighet och bemötande och resultatet från 
föregående års enkät ingår nu i ordinarie utvecklingsarbete. 
Inom funktionsstöd fortsätter arbetet med delaktighets-
modellen, vilket är ett stöd för funktionsnedsatta att kom-
ma till tals och göra sina synpunkter hörda.

Elevhälsans uppdrag är att arbeta med hälsofrämjande och 
förebyggande insatser för att förebygga ohälsa. Överlag 
uppger elever i Ängelholm att de mår bra men i likhet med 
andra kommuner är det tydligt att flickor mår sämre. För 
Ängelholm syns detta från åk 7 och förstärks sedan uppåt 
i åldrarna. Det framgångsrika arbetet kring Aktivitet fö-
rebygger, breddas därför nu genom att Välfärdsnämnden 
tagit beslut om att avsätta medel för utökad fysisk aktivitet 

för kommunens grundskolelever. Eleverna på gymnasie-
skolans introduktionsprogram med språklig inriktning har 
under året fått stärkt närvaro av kurator, i syfte att öka elev-
ernas välbefinnande och psykiska hälsa.

Effektiva verksamheter
Kommunens utbildningssektor uppvisar sammantaget 
fortsatt god måluppfyllelse. Dock ser verksamheten en 
ökning av elever med social problematik och behov av 
särskilt stöd vilket ställer nya krav på verksamheterna. 
Skolverksamheterna fokuserar därför på barns och elevers 
kunskapsprogression, delaktighet och nyfikenhet samt 
satsningen på språkutvecklande lärmiljöer. Årets Utbild-
ningsforum där cirka 1 200 anställda anställda kunde välja 
bland 79 olika seminarier om forskning, arbetsmetoder och 
samarbeten hade ett tydligt fokus på just dessa områden. 

Kostnadseffektiviteten för individ- och familjeomsorgen 
är fortsatt god. Kostnaden för exempelvis försörjnings-
stöd har de senaste åren sjunkit snabbare än genomsnittet 
i riket och Ängelholm ligger under de förväntade nivåerna 
utifrån de socioekonomiska förhållanden som råder. Fler 
individer förväntas lämna etableringsfasen framöver och 
en beredskap behövs för att kunna möta sämre tider på 
arbetsmarknaden.



 11FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | DELÅRSRAPPORT 2018   

För individ- och familjeomsorgen har fokus under året va-
rit att i första hand erbjuda öppna insatser på hemmaplan. 
För att möjliggöra detta arbetar verksamheten med att stär-
ka samarbetet över organisationsgränserna men även med 
lokala ideella aktörer. Fokus har även varit på att förbättra 
arbetsmiljön för anställda genom bland annat ta fram en 
handbok för myndighetsutövning som riktar sig till nyan-
ställda. 

Samhällsutveckling
Alla verksamheter i Lärande och familj utvärderar ständigt 
sina arbetssätt för att sänka trösklar och förbättra tillgäng-
ligheten i syfte att på olika sätt bidra till ett inkluderande 
samhälle. DiL-satsningen (doktorander i lärande) i gymna-
siet är ett bra exempel som har till syfte att sänka trösklar 
och bredda elevgrupper som söker sig till högre utbildning. 
Ett annat exempel är verksamhetsområde Funktionsstöd 
som följer upp och arbetar med inkludering hos flera bru-
kargrupper genom att stämma av brukarnas deltagande i 
kultur- och föreningsliv. Undersökningar visar även att 70 
% av klienter med bostadssocialt andrahandskontrakt går 
över till ett förstahandskontrakt inom 18 månader.

Medskapande medarbetare
Utifrån taget beslut om att heltid ska vara norm har Lä-
rande och familj startat ett arbete tillsammans med HR. 
En kartläggning är genomförd och plan beslutad för att 
erbjuda heltid till huvuduppdragets medarbetare. Målsätt-
ningen är att erbjuda samtliga nyrekryteringar heltid från 
och med årsskiftet samt erbjuda samtliga anställda heltid 
senast juni 2021. 

En satsning på utbildning i Systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) genomförs nu i verksamhetsområdet förskola och 
grundskola. Därmed har samtliga verksamhetsområden 
inom Lärande och familj tagit del av denna tvådagarsut-
bildning.
 
Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden har mål som berör huvuduppdrag 
Samhälle. Av Myndighetsnämndens 5 mål prognostiseras 1 
mål bli helt uppfyllt och 4 delvis uppfyllda.

Medborgarfokus
Arbetet med att tillgängliggöra Myndighetsnämnden dyg-
net runt pågår genom det digitaliseringsarbete som verk-
samheten genomför. Under året har ”Min sida” lanserats 
där medborgarnas samlade e-tjänster finns. Förarbete för 
att kraftigt öka antalet e-tjänster inom hela verksamhets-
området har genomförts och nya e-tjänster kommer att 

lanseras från hösten och framåt. Kommunen har även 
anslutit sig till den nationella portalen Serverat som bland 
annat både hjälper medborgare och medarbetare att få ett 
enklare ärendeflöde för serveringstillstånd. Vid en under-
sökning på Företagardagarna framkom att nästan 90 % av 
de tillfrågade gav betyget 6-10 av 10 på frågan hur bra fö-
retagsklimat kommunen har. 60 % gav betyget 8-10 av 10.

Miljö och bygg har genomfört några aktiviteter i syfte att 
klarspråka verksamheten. Frågan har dock inte kunnat pri-
oriteras i den omfattning som är önskvärt.

Effektiva verksamheter
Miljö och bygg arbetar kontinuerligt med digitalisering, ef-
fektivisering och förenkling av processer för att optimera 
verksamheten. Ett exempel är införandet av ATOM som 
är en bygglovsrobot som genomför en del kontroller och 
utskick med automatik. Även fakturering sker i dagsläget 
med större automatik än tidigare. Under året har även för-
arbete för konvertering av Miljöenhetens verksamhetssys-
tem till ett modernt system genomförts. Konverteringen 
kommer att ske runt månadsskiftet september/oktober.

Processkartläggning och uppdatering av rutiner pågår kon-
tinuerligt med syftet att öka rättssäkerheten. 

Under perioden har 78 ärenden avgjorts i högre instans. 
Av dessa har fyra upphävts på grund av formella fel vilket 
innebär 5 procent. Målsättningen är att inga sådana fel ska 
begås inom verksamheten.

Samhällsutveckling
Miljö och bygg arbetar kontinuerligt för att bidra till att 
Ängelholm utvecklas hållbart. Verksamheterna medverkar 
i de flesta detaljplaner och bidrar med sin kompetens i pro-
jekt och andra utvecklingsarbeten.

95 procent av bygglovsärendena har klarats av inom 10 
veckor. 24 av 437 ärenden har inte handlagts inom 10 veck-
or. Anledningen till förseningarna är en kombination av 
främst fler ärenden, nyanställd personal samt vakanser i 
samband med personalomsättning. Vid kontroll av ärende-
na har det visat sig att sex ärenden bedömts som komplet-
ta fastän så inte var fallet samt att tre ärenden överskridit 
handläggningstiden på grund av behov att hantera ärende-
na i Myndighetsnämnden.
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Medskapande medarbetare
Inom Miljö och bygg har en stor förändring skett under 
de senaste åren. Dialog och samverkan har ökat och sjuk-
frånvaron har kraftigt minskat. Förbättringar i den fysiska 
arbetsmiljön har genomförts och en utvärdering av den 
psykosociala arbetsmiljön pågår. Flera utvecklingsinsatser 
pågår för att ytterligare förbättra arbetsförhållanden och 
stärka arbetsglädjen hos personalen.
 
Överförmyndarnämnden
Nämnden har 6 mål som berör Överförmyndarnämndens 
verksamheter under Servicestöd. Av Överförmyndar-
nämndens mål förväntas 2 bli helt uppfyllda, 3 delvis upp-
fyllda och 1 mål ej uppfyllt.
 
Medborgarfokus
Målet om en effektiv och snabb handläggning bedöms 
uppfyllas då antalet beslutsärenden och delegationsären-
den uppnått målvärdena för den aktuella perioden. Dock 
märks en tendens att ärenden har ändrat karaktär de senas-
te åren. Fler ärenden är av mer komplex karaktär eftersom 
fler huvudmän är yngre med psykisk ohälsa och därigenom 
kräver särskilda behov och stöd av ställföreträdarna (gode 
män och förvaltare).

Ett agilt arbetssätt genomsyrar överförmyndarnämndens 
arbetssätt genom att medarbetare kontinuerligt har kontakt 
med övriga verksamheter i organisationen för att personer 
som är i behov av god man eller förvaltare ska få rätt stöd. 
På grund av personalförändringar, vilket medfört en hög 
arbetsbelastning, har inte målet prioriterats i den omfatt-
ningen som verksamheten önskat. Målet bedöms därför 
vara delvis uppfyllt.

Effektiva verksamheter
Till och med 31 maj hade cirka 45% av årets ärenden 
granskats. För att påskynda hanteringen hyrdes personal 
in, tyvärr gav insatserna inte önskat resultat fullt ut. Sedan 
mitten på augusti är enheten fullt bemannad och gransk-
ning av återstående årsräkningar bedöms vara klara under 
hösten.

För att underlätta för ställföreträdare har Överförmyndar-
nämndens verksamhet påbörjat ett samarbete med digitali-
seringsenheten för att ta fram en e-tjänst. Emellertid är inte 
detta en högprioriterad del i kommunens digitaliseringsar-
bete men arbetet kommer att fortsätta under 2019. Även 
sättet att rekrytera ställföreträdare till nya huvudmän har 
effektiviserats genom digitala lösningar istället för manuel-
la telefonsamtal.

Samhällsutveckling
Rekrytering av ställföreträdare sker normalt två gånger 
om året genom informationsmöten. Eftersom tillgången 
till ställföreträdare är god har inte något informationsmö-
te bedömts vara nödvändigt under våren 2018. Under året 
har många spontana intresseanmälningar inkommit och 
ställföreträdarna är relativt blandade i både kön, ålder och 
födelsebakgrund. Under hösten planeras en informations-
träff. Därför anses målet kring att rekrytera ställföreträdare 
som speglar samhällsutvecklingen och demografiska och 
sociala förändringar som delvis uppnått.

Medskapande medarbetare
Överförmyndarnämndens mål om ett aktivt arbete med 
ledarskap och medarbetarskap för ett hållbart arbetsliv och 
sund livsstil prognostiseras bli uppfyllt under året. Pågåen-
de arbete görs utifrån resultatet av föregående medarbetar-
undersökning och kontinuerliga avstämningar där arbets-
belastning, arbetsmiljö och liknande frågor diskuteras.
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Resultat och balanskrav
Ekonomisk analys
Prognosen för helåret 2018 visar ett positivt resultat på 
20,1 mnkr för den skattefinansierade verksamheten, vilket 
är 4,5 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Den totala 
budgetavvikelsen för nämnderna är -7,9 mnkr medan över-
skottet för finansiella och kommunövergripande poster är 
+12,4 mnkr.  

Av det prognostiserade resultatet om 20,1 mnkr utgör 13,9 
mnkr vinster vid försäljning av tomträtter och exploate-
ringsfastigheter, vilket innebär att det underliggande resul-
tatet uppgår till 6,2 mnkr.

Helårsprognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten 
visar en avvikelse på -7,6 mnkr. Det är -3,2 mnkr sämre än 
budgeterat. Detta beror på att det är budgeterat en negativ 
avvikelse på -4,4 mnkr, då det sedan tidigare finns en skuld 
till abonnenterna som vid bokslutet 2017 uppgick till 10,3 
mnkr.

Årets resultat och balanskrav
mnkr

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

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans (kom-
munallagen 8 kap. 4 §) ska kommunernas intäkter vara 
större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett räkenskaps-
år överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras 
under de närmast följande tre åren. Realisationsvinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar ska inte ingå i resultatet 
vid avstämning mot balanskravet.

Enligt kommunallagen ska kommunen ange finansiella 
mål för ekonomin vilka är av betydelse för god ekono-
misk hushållning. Kommunen har en långsiktig finansiell 
målsättning att resultatet ska vara positivt och lägst uppgå 
till två procent av skatteintäkter och statsbidrag. När kom-
munfullmäktige antog budgeten för 2018 beslutades att 
avsteg görs från det finansiella målet. Istället ska kommu-
nens resultat vara positivt och lägst uppgå till en procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den nuvarande 
prognosen ger ett resultat för helåret på 20,1 mnkr och ett 
balanskravsresultat på 6,8 mnkr.

Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter
mnkr

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

Diagrammet visar hur nettokostnader och skatteintäkter 
utvecklats i kommunen. Kommunens skatteintäkter, enligt 
prognos för 2018, är 4,7 mnkr lägre än nettokostnaderna.
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Ekonomisk avvikelserapport

PER STYRELSE/NÄMND
mnkr Utfall

2018-08-31
Budget

helår 2018
Prognos 

helår 2018 Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet
Kommunfullmäktige -3,0 -31,8 -31,5 0,3
Kommunstyrelse -575,4 -922,7 -920,9 1,8
Myndighetsnämnd -8,5 -14,6 -14,4 0,2
Välfärdsnämnd -807,1 -1 233,2 -1 242,9 -9,7
Valnämnd 0,7 -0,5 -0,1 0,4
Överförmyndarnämnd -3,6 -4,6 -5,5 -0,9
Summa styrelse och nämnder -1 396,9 -2 207,4 -2 215,3 -7,9
Kommunövergripande/finansiering 1 480,6 2 223,0 2 235,4 12,4
Summa skattefinansierad verksamhet 83,7 15,6 20,1 4,5

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelse, VA 0,0 -4,4 -7,6 -3,2
Summa avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 -4,4 -7,6 -3,2

Summa Ängelholms kommun 83,7 11,2 12,5 1,3

PER VERKSAMHET
mnkr Utfall

2018-08-31
Budget

helår 2018
Prognos 

helår 2018 Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet
Politisk organisation -13,6 -49,5 -50,6 -1,1
Lärande och familj -837,2 -1 283,7 -1 293,4 -9,7
Hälsa -346,0 -543,2 -543,2 0,0
Samhälle -132,6 -217,6 -214,7 2,9
Kommundirektör -25,2 -39,7 -39,7 0,0
Servicestöd -42,3 -73,7 -73,7 0,0
Summa verksamheterna -1 396,9 -2 207,4 -2 215,3 -7,9
Kommunövergripande/finansiering 1 480,6 2 223,0 2 235,4 12,4
Summa skattefinansierad verksamhet 83,7 15,6 20,1 4,5

Avgiftsfinansierad verksamhet
Samhällsutveckling, VA 0,0 -4,4 -7,6 -3,2
Summa avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 -4,4 -7,6 -3,2

Summa Ängelholms kommun 83,7 11,2 12,5 1,3
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Kommunövergripande poster och
finansiering (+12,4 mnkr)
Den senaste skatteunderlagsprognosen från augusti månad 
visar ett underskott på -6,9 mnkr för 2018 jämfört mot 
budget. Pensionskostnaderna och personalomkostnaderna 
förväntas avvika positivt med +0,8 mnkr. Ett underskott 
om -2,0 mnkr tas också upp i prognosen på grund av att 
pensionskostnader till Räddningstjänstförbundet reglerats 
felaktigt mellan åren 2015-2018.

Utdelningen från Ängelholmshem är 5,7 mnkr, vilket är 
+0,7 mnkr mer än budgeterat. Överskottsutdelningen från 
kommunens långivare Kommuninvest uppgår i år till 6,4 
mnkr, vilket är +3,4 mnkr mer än budgeterat.

Utredningskostnader för stadshuset 2018 belastar prog-
nosen med -1,0 mnkr. Medel för vindkraftspremier och 
tillkommande statsbidrag för extratjänster redovisas som 
överskott om 3,5 mnkr enligt beslut i kommunstyrelsen. 
Prognosen belastas också av en kostnad för restvärdet efter 
rivningen av Roslundaskolan om -9,2 mnkr. Denna kost-
nad bedöms mötas av motsvarande intäkter för reavinster 
då kommunens pensionsplaceringar kommer att ses över 
under hösten. Troligt är också att kommunen kommer att 
få medel för Byggbonus i slutet av året likt tidigare år.

Försäljning av tomträtter och mark vid exploateringsom-
råden bedöms ge vinster om sammanlagt 13,9 mnkr. Cirka 
10 mnkr kan härledas till försäljning av tomträtter och cirka 
4 mnkr avser försäljning av exploateringstomter.
 
Kommunfullmäktige (0,3 mnkr)
Överskott med 0,3 mnkr beror på att beredningarnas verk-
samhet har minskat i omfattning.

Kommunstyrelsen (1,8 mnkr)
Kommunstyrelsen, egen verksamhet (-0,9 mnkr)
Driftskostnader för Åsboskolan (1,1 mnkr) och Parkskolan 
(0,8 mnkr) prognostiseras för hela året i avvaktan på för-
säljning. Under kommunstyrelsen finns diverse reserverade 
medel. Bland annat för KS oförutsedda, stormskador och 
fordonspark. Reserverna förväntas inte användas fullt ut 
utan ett överskott om 1,0 mnkr tas upp i prognosen.

Huvuduppdrag Lärande och familj (±0,0 mnkr)
För Vuxenskolan/Arbetsmarknadsenheterna prognostiseras 
ett överskott på 1,2 mnkr på grund av högre intäkter än bud-
geterat. Det råder dock osäkerhet på grund av att Arbetsför-
medlingen aviserat att de upphandlat kompletterande aktö-
rer, vilket medför att intäkterna därifrån riskerar att minska.

Helårsprognosen för det reguljära försörjningsstödet upp-
går till +0,6 mnkr. Bedömningen är att försörjningsstödet 
påverkas positivt av effekterna av att samarbetet med Ar-
betsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen har utö-
kats. Arbetsmarknaden är för närvarande god vilket inne-
bär att fler blir självförsörjande och Försörjningsenheten 
och Arbetsmarknadsenheten kan därmed koncentrera sina 
insatser på de individer som står långt ifrån arbetsmark-
naden. Åtgärder i form av extratjänster bidrar också till 
den positiva utvecklingen. Förutsättningen för att uppnå 
positiv avvikelse är att nyanlända som lämnar etablerings-
fasen blir självförsörjande. 38 personer kommer att lämna 
etableringen under detta år och cirka 30 % av dessa har 
arbete idag.

De statliga ersättningarna täcker inte de verkliga kostna-
derna för individer i avvaktan på etableringsersättning det 
så kallade ”glappet”. Efter insatta åtgärder räknar verk-
samheten med att kunna uppnå en helårsprognos på -1,8 
mnkr, vilket är en försämring med 0,5 mnkr mot tidigare 
prognos. Flera försvårande omständigheter påverkar kost-
nadsbilden, bland annat tillgången på adekvata boenden. 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att förkorta tiden 
till självförsörjning genom stöd och vägledning. Arbetsför-
medlingens beslut om arbetsförmåga påverkar ersättnings-
tiden. Samverkan sker alltid i dessa fall.

Huvuduppdrag Hälsa (±0,0 mnkr)
Huvuduppdrag Hälsa prognostiseras ha en budget i balans. 
Övergripande Hälsa förväntas gå med ett överskott om 1,0 
mnkr. Överskottet beror på ännu ej utfördelade budget-
medel till de olika verksamhetsområdena som en försiktig-
hetsåtgärd för att nå en budget i balans.

Uppdrag och stöd prognostiserar ett underskott om -0,2 
mnkr totalt. Utvecklingen inom vård och omsorg går mot 
att allt fler vill bo kvar hemma längre, vilket i sig medför 
en ökning av personer som är i behov av hjälp och stöd av 
sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Idag har 
enheten för sjuksköterskor svårt att klara kompetensför-
sörjningen, vilket leder till kostnader för köpt bemanning 
och övertid. Allt fler äldre leder också till ökade behov av 
hjälpmedel. Tillsammans lämnar hälso- och sjukvårdsorga-
nisationen ett underskott om -3,0 mnkr. Genom ett an-
svarsfullt arbete med betalningsansvar gentemot Region 
Skåne kan biståndsenheten för äldre lämna ett överskott 
om 0,8 mnkr. Allt fler sjuka äldre ställer höga krav på verk-
samheterna, bemanningsenheten inleder därför rekrytering 
av poolpersonal. På så sätt minskar behovet av övertids-
arbete och visstidsanställningar inom bo bra hemma och 

Budgetavvikelse, driftsredovisning
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särskilt boende. På grund av detta kan verksamheten hålla 
inne medel motsvarande 1,0 mnkr. För att sammantaget 
inte öka underskottet inom Uppdrag och stöd under året 
hålls centrala medel motsvarande 1,0 mnkr inne. 

Kompetensförsörjningen inom Bo bra hemma - hemtjäns-
ten har i perioder under de senaste åren varit svår gällande 
undersköterskor. Nu är det ett faktum att undersköterskor 
inte finns att tillgå i den omfattning som krävs för att fort-
sätta bedriva verksamheten på samma sätt. Det är en för-
ändring för verksamheten som måste mötas på olika sätt: 
exempelvis att skilja på vem som utför omvårdnad och så 
kallade serviceinsatser såsom städ, tvätt med mera. Dessut-
om har första halvåret varit extra sjukdomstyngd i samband 
med influensa. Detta har medfört ökade vikariekostnader 
och övertid. Just nu pågår utbyte av bilparken för att mins-
ka kostnaderna för underhåll och reparationer. Hemtjäns-
ten förväntas gå med ett underskott om totalt -1,8 mnkr.

Särskilda boenden förväntas gå med ett överskott om 1,0 
mnkr. Flera osäkerhetsfaktorer finns inom verksamheten 
som kan påverka resultatet. Inom Hälsa ser vi en ökad kva-
litet för den enskilde brukaren genom att få möjlighet att 
bo i sin hemmiljö. Under 2018 erbjuds våra brukare, som 
är externt placerade, möjlighet till boende i kommunen. 
Budgeten för externplaceringar är 2,3 mnkr. Den faktiska 
kostnaden har varit 4,7 mnkr under 2017. För att minska 
kostnaderna säkerställs nu platser på boende i Ängelholm 
för att hålla budget i balans.

Kundtjänst prognostiseras ha en budget i balans.

Huvuduppdrag Samhälle (+2,6 mnkr)
Huvuduppdrag Samhälles kommunstyrelsedel prognosti-
serar en positiv avvikelse mot budget om 2,6 mnkr. Totalt 
sett uppgår överskottet för kapitalkostnader till 2,4 mnkr. 
Det innebär att huvuduppdraget klarar kommunstyrelsens 
krav att överskott på kapitalkostnader ska lämnas som en 
positiv avvikelse.

För huvuduppdraget centralt finns överskott om totalt 0,4 
mnkr till följd av lägre personalkostnader, kapitalkostnader 
samt diverse övriga kostnader.

Kultur och stad redovisar ett överskott på 3,2 mnkr. Över-
skottet beror på lägre kapitalkostnader om 3,4 mnkr. Över-
skottet reduceras av flyttkostnader inom Stadshuset för 
Kultur och stad samt vakt- och larmkostnader på grund av 
oroligheter vid fritidsgården i MK-huset.

Verksamhetsområdet Arkitektur och teknik redovisar en 
negativ avvikelse om -1,8 mnkr. Detta beror dels på ej bud-
geterad intern ränta för Kronoskogen på 1,3 mnkr och dels 
på personalkostnader och intäktsbortfall på kart- och mä-
tenheten och projektenheten.

Måltidsservice lämnar en prognos enligt budget. Det finns 
underskott till följd av intäktsbortfall och extra transport-
kostnader vid ombyggnation av två kök inom äldreomsor-
gen. Detta täcks av överskott i vissa skolkök, minskade 
transportkostnader samt återhållsamhet i livsmedelskost-
nader, övriga kostnader och vikarietillsättning.

Intraprenad redovisar ett positivt resultat om 0,2 mnkr för 
kapitalkostnader på grund av investeringskostnader som ej 
aktiverats. Lokalvårdsservice redovisar överskott om 0,6 
mnkr till följd av låga förbrukningskostnader, intäkter för 
extrastädningar samt lägre personalkostnader på grund av 
låga sjuktal.

Kommunledning (±0,0 mnkr)
Inga avvikelser finns mot budget.

Servicestöd (±0,0 mnkr)
I samband med budget 2018, fick kommunstyrelsen i upp-
drag att ta fram förslag till effektiviseringar motsvarande 
25 mnkr varav Servicestöds del uppgår till 10 miljoner. 
Besparingarna motsvarar cirka 13 procent av Servicestöds 
budget, vilket innebär omfattande effektiviseringar av 
verksamheten. Av totalt cirka 90 tjänster kommer tolv av 
dessa att avvecklas. Det innebär en prioritering av vilka ar-
betsuppgifter som kan utföras med fokus på grunduppdra-
get. Verksamheten har utarbetat en plan för genomförande 
som nu effektueras. Bedömningen är att Servicestöd som 
helhet uppnår en budget i balans. I prognosen finns dock 
ett överskott om 1,0 mnkr på kapitalkostnader hjälper till 
att uppnå balans. 

Myndighetsnämnden (+0,2 mnkr)
En negativ avvikelse om -0,1 mnkr beräknas för kostnader 
för arvode och ersättningar till förtroendevalda i Myndig-
hetsnämnden.

Lägre kapitalkostnader än budgeterat om 0,2 mnkr på 
grund av att investeringsprojekt Ecos beräknas vara klart 
först under sista kvartalet 2018 samt lägre personalkostna-
der inom miljöenheten till följd av vakanser gör att nämn-
den totalt sett visar överskott.
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Välfärdsnämnden (-9,7 mnkr)
Välfärdsnämnden redovisar sammantaget en negativ avvi-
kelse mot budget om -9,7 mnkr. 

Inom övergripande sektor prognostiseras ett överskott om 
7,0 mnkr. Den schablonersättning som betalas ut månads-
vis från Migrationsverket för att täcka kostnader för nyan-
lända är till största delen utfördelad till välfärdsnämndens 
verksamhetsområden. En del av beloppet avsätts centralt 
i avvaktan på utvärdering av kostnadsutvecklingen för ny-
anlända inom förskola, skola, vuxenutbildning och inte-
grationsenheten.  Överskott finns även inom Lärande och 
familjs kansli beroende på partiella tjänstledigheter under 
året. Detta överskott möts av ökade kostnader för bland 
annat skolskjutsverksamheten.

Verksamhetsområde förskola/skola fortsätter med aktiva 
insatser för att få ordning på ekonomin. Flera av enheterna 
har vänt 2017 års underskott och visar budget i balans för 
2018. Tre enheter dras fortfarande med underskott. Insat-
ser här är främst att inte tillsätta vakanser som uppstår och 
att inte ta in vikarier. Dock finns oro för kritik från vård-
nadshavare gällande detta.

I samband med tertialuppföljningen i april gjordes en för-
sta utvärdering av de kompetensutvecklingsinsatser som 
genomförs i skolledargruppen från början av året. Utifrån 
utvärderingen kommer det kollegiala lärandet och enga-
gemanget gällande alla rektorsområdens budgetarbete att 
fortsätta. Storleken på barngrupper i förskolan ses över 
likaså möjligheter till sammanslagningar vid lägre belast-
ning. Alla rekryteringar och vikarietillsättningar bevakas 
och granskas.

Barnomsorgsverksamheten på obekväm arbetstid har förts 
över till fristående verksamhet vilket på sikt förväntas bli 
mindre kostsamt. Inom ramen för maxtaxan kommer av-
giftsnivåerna för förskola och fritidshem att ses över för att 
undvika överutnyttjande. Totalt prognostiseras en avvikel-
se om -2,8 mnkr för verksamhetsområdet. Uppföljningen i 
september blir mycket viktig för där förväntas rektorsom-
rådenas neddragningar i tjänstefördelningen ge ekonomisk 
effekt. Det är en förutsättning för att nuvarande prognos 
ska hålla.

För gymnasieskolan prognostiseras en budgetavvikelse om 
-2,0 mnkr. Avvikelsen rör interkommunala ersättningar 
och bidrag till fristående gymnasieskolor för elever som 
går på dessa skolor. Budgeten för dessa ersättningar och 
bidrag 2018 ligger på samma nivå som 2017 vilket medför 

svårigheter att nå en budget i balans eftersom program-
pengen räknas upp varje år med löneökningar och ökade 
lokalkostnader. De senaste åren har även fler elever valt dy-
rare program (till exempel Naturbruk inriktning djur/häst) 
än tidigare vilket medfört att kostnaden för dessa elever är 
högre än budgeterat. Jämfört med år 2015 så är det 5 elever 
fler på Naturbruk med djur/häst inriktning.

Elevhälsan prognostiserar en budget i balans.

För verksamhetsområdet Individ- och familj prognostise-
ras en avvikelse mot budget på +0,2 mnkr. Samtliga ret-
roaktiva ansökningar avseende år 2015 till och med 2017 
motsvarande 93 mnkr har hanterats av Migrationsverket. 
Lyckandegraden är avsevärt bättre än uppbokat belopp i 
bokslutet år 2017 med en positiv resultatpåverkan på 16,7 
mnkr i år. Enheten anpassar verksamheten för att matcha 
kostnaderna till de nya ersättningsnivåerna som trädde i 
kraft per 2017-07-01.

Svårigheten är att Migrationsverket inte kommunicerar 
fullt ut när det gäller barn som blir uppskrivna i ålder eller 
får svenskt medborgarskap, varvid ersättningen från Mig-
rationsverket uteblir. Under årets tre första månader finns 
förhöjd lokalkostnad vad gäller Amadeus. Dessutom finns 
merkostnader för återställning av lokaler. Bemanningen på 
boendena för ensamkommande barn kommer den halveras 
på grund av minskade volymer och sänkta statliga ersätt-
ningar. Uppsägning på grund av arbetsbrist var planerad att 
genomföras under mars månad. Denna process har dock 
fördröjts på grund av förhandlingar och omplaceringsut-
redningar. De totala omställningskostnaderna bedöms i 
nuläget uppgå till cirka 10 mnkr.

På grund av att kommunens egna arvoderade jourfa-
miljhem har sagt upp sig i början på året har externa lös-
ningar använts i större omfattning. Under hösten kommer 
egna arvoderade jourfamiljhem åter att användas. Avvikelse 
motsvarande -0,5 mnkr är upptagen i helårsprognosen för 
merkostnaden avseende externa lösningar. Verksamheten 
arbetar aktivt med att minska de konsultledda familjehem-
men till förmån för egna arvoderade och som åtgärd håller 
man inne med personalkostnader motsvarande 0,5 mnkr.

Beaktat de ingående volymerna för placeringar bedöms en 
helårsprognos till -7,0 mnkr för barn- och unga. Försäm-
ringen beror på några få placeringar där dygnkostnaden är 
mellan 7 000-12 100 kr/dygn. En dygnkostnad på 12100 
kr/dygn motsvarar en årskostnad på 4,4 mnkr per år vilket 
motsvarar 75 % av den totala placeringsbudgeten. Ett fort-
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satt ökat inflöde vad gäller våld i nära relationer råder och 
en förutsättning är att denna trend kan brytas. Verksam-
heten har initierat ett flertal processer som sammantaget 
kommer att leda till fler möjligheter till hemmaplanslös-
ningar. En gemensam nämnare för dessa processer är att 
dra synergieffekter av samlokaliseringen. Som ytterligare 
åtgärd håller verksamheten inne med budgetmedel mot-
svarande 0,5 mnkr på extern öppenvård.

Lönekostnaderna för budgeterade tjänster 1,0 LSS-hand-
läggare och 1,0 biträdande enhetschef  är högre än tilldela-
de budgetmedel på 1,2 mnkr. Utöver detta är det tillsatt 1,0 
tjänst LSS-handläggare som skulle finansieras inom ram. 
Anledningen till tillsättning utöver ram var att verksam-
heten låg efter med utredningar och beslut. I nuläget ligger 
verksamheten fortfarande efter men räknar med att vara 
helt i fas under hösten. Avvikelse om -0,8 mnkr är uppta-
gen i prognosen. Som åtgärd förväntas verksamheten ge-
nerera ett överskott på behandlingskostnader motsvarande 
0,8 mnkr. 

Verksamhetsområdet funktionsstöd redovisar en negativ 
avvikelse vid årets slut uppgående till -12,2 mnkr. Verk-
samhetsområdets kostnader för den nya målgruppen, SoL 
insatser till personer under 65 år, är en starkt bidragande 
orsak till underskottet. För närvarande befaras ett budget-
mässigt underskott för insatser till denna målgrupp upp-
gående till -7,1 mnkr, varav hemtjänstinsatser utgör -4,0 
mnkr och olika former av boendeplaceringar -3,1 mnkr. 
Upptagen budget för korttidsplaceringar motsvarar cirka 
1,1 placeringar/dygn medan den befarade kostnaden för 
2018 motsvarar cirka 4,6 placeringar/dygn. Inom verksam-
hetens boendeformer, såväl LSS som SoL, har vårdtyngden 
ökat. Många gånger på grund av psykisk ohälsa. Detta kan 
föranleda att bemanningen vid boendeenheterna måste 
förstärkas och tillfälliga externa placeringar kan bli aktuellt. 
För de externa placeringarna enligt LSS och SoL, som för 
närvarande uppgår till 8 placeringar, beräknas ett under-
skott på -2,2 mnkr.

Resterande underskott utgörs av den generella besparing 
som finns övergripande inom verksamhetsområdet och 
som med all sannolikhet inte kan verkställas under inne-
varande år. För att i möjligaste mån balansera befarade un-
derskott för år 2018 och framförallt för åren 2019 och 2020 
är betydande besparingar och effektiviseringar nödvändiga. 
Möjligheterna att nå budget i balans under de kommande 
åren förutsätter att ärendetillströmning av nya kostnads-
krävande ärenden inte fortsätter i den takt som varit hittills.

Valnämnden (+0,4 mnkr)
Överskott till följd av högre statsbidrag än beräknat.

Överförmyndarnämnden (-0,9 mnkr)
Helårsprognosen bedöms till ett underskott om -0,9 mnkr. 
Antalet ensamkommande barn beräknas fortsätta minska, 
vilket kan minska det ekonomiska underskottet. Utrymmet 
för att minska kostnaderna ytterligare är begränsat.

Avgiftsfinansierad verksamhet,
Vatten och avlopp (-3,2 mnkr)
Det prognostiserade resultatet uppgår till -7,6 mnkr, vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse på -3,2 mnkr.

Beräknat överskott på avskrivningar uppgår till 2,8 mnkr 
på grund av ett flertal projekt som inte är avslutade. Kost-
naderna ökar på grund av att kommunen betalar 100 % 
fast avgift till Sydvatten. Budgeten bygger på en fast avgift 
som uppgår till 60 %, vilket ger en avvikelse på -4,3 mnkr. 
Ökade räntekostnader som följd av utbyggnad av avlopps-
reningsverket om -0,4 mnkr. Ökad vattenförbrukning ger 
ökade intäkter med om 1 mnkr. Driftåtgärder inom inves-
teringsprojekt uppgår till -2,3 mnkr i ökade kostnader.

Vid årets början fanns en upparbetad skuld till abonnen-
terna på 10,3 mkr. Det prognostiserade resultatet håller sig 
med viss marginal inom detta men inför 2019 bör det ske 
en taxehöjning enligt framskrivet förslag.
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Investeringsbudgeten uppgår totalt till 250,6 mnkr efter 
Kommunfullmäktiges beslut att ombudgetera medel från 
år 2017. Helårsprognosen för årets investeringar uppgår till 
298,6 mnkr, vilket är 48,0 mnkr högre än budgeterat. Av-
vikelsen inom den skattefinansierade verksamheten uppgår 
till -1,3 mnkr och inom den avgiftsfinansierade VA-verk-
samheten till -46,7 mnkr.

Utfall och prognos investeringsverksamhet
mnkr
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Huvuduppdrag Lärande och familj
Investeringsbudgeten för huvuduppdrag Lärande och fa-
milj utgörs mestadels av medel för inventarieanskaffning 
inom huvuduppdragets verksamheter. Vidare finns medel 
motsvarande 4,2 mnkr upptagna för inköp av elevdatorer 
inom ramen för ”en dator per elev”. I budgeten finns också 
flera mindre digitaliseringsprojekt samt medel för inköp av 
skolbuss. Genom tillkomsten av nya moduler inom försko-
leverksamheten och därmed införskaffande av nya inven-
tarier beräknas ett underskott för den samlade investerings-
budgeten till -0,7 mnkr.

Huvuduppdrag Hälsa
Investeringsbudgeten för huvuduppdrag Hälsa utgörs av 
medel för IT-investeringar, larmanläggningar, inventarier 
och laddstolpar till el-bilar. Mindre överskott finns för 
projekten för larmanläggningar vid vårdboende samt in-
ventarier till Kundtjänst. Helårsprognosen innebär att ett 
överskott om 0,3 mnkr.

Huvuduppdrag Samhälle
Helårsprognosen för huvuduppdragets investeringsnivå är 
84,6 mnkr. Det är -5,0 mnkr högre än budgeterad investe-
ringsnivå. Avvikelsen beror på att inköp till markreserv be-
räknas uppgå till 5,8 mnkr jämfört med 3,0 mnkr i budget. 
Vidare finns det en avvikelse för ombyggnaden av Villan-
skolan på -2,3 mkr på grund av oförutsedda omständig-
heter som blöta massor och dåligt väder. I övriga projekt 
förekommer enbart mindre avvikelser.

Servicestöd
Servicestöds investeringsbudget består av projekt för in-
vesteringar i egenägda fastigheter samt olika digitalise-
ringssatsningar. Servicestödet kommer inte förbruka hela 
investeringsbudgeten under 2018. 4,1 mnkr lämnas som 
överskott. För investeringar i egna fastigheter finns 6,2 
mnkr budgeterat och av dessa bedöms i nuläget 2,2 mnkr 
lämnas som överskott. Mycket av förberedelsearbetet för 
digitaliseringsprojekten har genomförts under 2018 och 
kommer att leda till investeringar längre fram. Inom webb-
projektet finns en del arbete kvar som kommer belasta in-
vesteringsbudgeten 2019. 

Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten 
och avlopp
Helårsprognosen är att de avgiftsfinansierade investerings-
projekten uppgår till 180,1 mnkr. Det är -46,7 mnkr högre 
än den budgeterade investeringsnivån. Av överskridandet 
är 44 mkr att hänföra till utbyggnaden av avloppsrenings-
verket. Budgetbelopp finns avsatta i planen för 2019. Totalt 
håller sig projektet inom beslutad budget. I övriga projekt 
förekommer enbart mindre avvikelser i projekten.

Investeringar
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Nettoinvestering per styrelse/nämnd
mnkr Utfall

2018-08-31
Budget helår 

2018
Prognos helår 

2018 Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelsen 52,1 101,7 102,2 -0,5
Myndighetsnämnden 0,2 1,2 1,2 0,0
Välfärdsnämnden 11,4 14,3 15,1 -0,8
Summa skattefinansierad verksamhet 63,7 117,2 118,5 -1,3

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelse, VA 101,9 133,4 180,1 -46,7
Summa avgiftsfinansierad verksamhet 101,9 133,4 180,1 -46,7
Summa Ängelholms kommun 165,6 250,6 298,6 -48,0

Nettoinvestering per verksamhet
mnkr Utfall

2018-08-31
Budget helår 

2018
Prognos helår 

2018 Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet
Lärande och familj 11,5 15,3 16 -0,7
Hälsa 1,6 6,7 6,4 0,3
Samhälle 47,4 79,6 84,6 -5,0
Servicestöd 3,2 15,6 11,5 4,1
Summa skattefinansierad verksamhet 63,7 117,2 118,5 -1,3

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelse, VA 101,9 133,4 180,1 -46,7
Summa avgiftsfinansierad verksamhet 101,9 133,4 180,1 -46,7
Summa Ängelholms kommun 165,6 250,6 298,6 -48,0
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Det finns kommunala åtaganden utanför den kommunala 
förvaltningen som kommunen helt eller delvis äger. Kon-
cernföretag är enheter där kommunen har ett bestämman-
de eller betydande inflytande, det vill säga där röstandelar-
na uppgår till 20 % eller mer.

Ängelholms kommunkoncern består av kommunen och 
bostadsbolaget AB Ängelholmshem. Kommunens aktie-
innehav i AB Ängelholmshem uppgår till över 99,9 pro-
cent. AB Ängelholmshems helägda dotterbolag AB Ängel-
holmslokaler äger och förvaltar merparten av kommunens 
verksamhetsfastigheter sedan årsskiftet 2012/2013. Ängel-
holmshem har ytterligare två helägda dotterbolag, Ängel-
holms Fastighetsstruktur AB samt Södra Sjukhusområdets 
Utvecklings AB. Ingen verksamhet har bedrivits i dessa 
bolag under året.

Ängelholmshemskoncernen uppför, äger och förvaltar bo-
städer samt lokaler. För närvarande uppgår antalet förval-
tade bostadslägenheter till 3 110 och förvaltad lokalyta till 
245 000 m2.

AB Ängelholmshem 
Ängelholmshems verksamhet består av att tillhandahålla 
hyresbostäder för invånarna i Ängelholms kommun. Äng-
elholm växer befolkningsmässigt och efterfrågan på hy-
reslägenheter är fortsatt stor. Vakansgraden uppgick 2017 
till 0,11 %. Med 3 074 lägenheter är Ängelholmshem den 
största ägaren av bostadsfastigheter i Ängelholms kom-
mun.

Måluppföljning
Ängelholmshem arbetar efter 10 mål som är fastställda i 
ägardirektiv som beslutats av Kommunfullmäktige.

Medborgarfokus
Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i 
Ängelholm 
Under våren har Ängelholmshem haft inflyttning av sista 
etappen på kvarteret Solskiftet i Munka Ljungby. Ängel-
holmshem har också arbetat med projektet Saftstationen 
4 som innehåller 271 lägenheter, två LSS-boenden, fyra lo-
kaler och en bokal (kombinerad lägenhet och lokal). Första 
spadtaget kommer ske hösten 2018. Mellan 2018-2021 pla-
neras 344 bostäder att uppföras. Ängelholmshem är inne i 
en expansiv fas och har pågående och planerade investe-
ringar för 900 mkr.

Ängelholmshem ska skapa en variation av boendeal-
ternativ i de kommundelar där bolaget verkar
Ängelholmshem erbjuder bostäder av olika storlekar, stan-
dard och i olika delar av kommunen. Bostäderna finns 
både i flerfamiljshus samt som radhus.

Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska vara 
en öppen och inkluderande kommun
Den senaste kundundersökningen visar bland annat att 
en tydlig majoritet av hyresgästerna är mycket nöjda med 
Ängelholmshems service och att bostadsområdena upp-
levs som trygga. För att fortsätta ha högt betyg har Ängel-
holmshem under 2018 bland annat renoverat tvättstugor, 
förbättrat belysningen i flertalet områden samt målat om 
trapphus i trygghetsskapande syfte. Ängelholmshem har 
också anställt en bosocial samordnare. Det genomförs 
även trygghetsroder varje månad.

Koncernsamordning 
Målet innebär att Ängelholmshem till exempel ska bidra 
till digitaliseringens utveckling samt fortlöpande effektivi-
sera verksamheten. De synergieffekter och rationalisering-
ar som uppnås ska synliggöras genom bland annat utökat 
underhåll. Under 2018 har utbyggnad av fiberoptik skett på 
områdena Papegojan och Tusenskönan. Numera är 100 % 
av lägenheterna anslutna till fiberoptik. Under året har även 
löpande underhåll på fastigheterna utförts.

Effektiva verksamheter 
Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan
Ängelholmshem fortsätter att arbeta med att minska fast-
igheternas energiförbrukning samt uppföra nya hyreshus 
som är hållbara över tid. Nya hus uppförs som miljöbygg-
nader eller med motsvarande standard. Under 2018 kom-
mer 100 % av de befintliga fastigheterna fortsatt att vara 
fossilbränslefria och 62 % av bolagets fordon beräknas 
vara fossilbränslefria vid årets slut. Andelen fossilbränsle-
fria fordon ökar i takt med att fordonsflottan förnyas. 

Samhällsutveckling 
Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god bo-
endemiljö för barn och unga 
Under året har en komplett mötesplats på kvarteret Gör-
delmakaren skapats. Mötesplatsen innehåller bland annat 
15 stycken odlingslådor, grill, belysning, bänkar och bord. 
Vid invigningen bjöd Ängelholmshem bland annat på mu-
sikframträdande och korvgrillning. Arbetet med att för-
bättra och utveckla mötesplatser på bland annat Kulltorp 
och Saftstationen pågår.

Koncernföretag
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Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagan-
de, utbildning och kultur 
Ängelholmshem medverkar till att Ängelholms kommun 
ska utvecklas och uppfattas som en attraktiv plats för 
människor och företag. Därför stöttar Ängelholmshem or-
ganisationer och evenemang som äger rum i kommunen, 
exempelvis konstrundan och hembygdsparken. Ängel-
holmshem erbjuder även bland annat fri simundervisning 
för alla hyresgäster som inte är simkunniga. 

Ängelholmshem ska bidra till utveckling och tillväxt 
av näringsliv, föreningsliv och verksamheter 
Arbetet med att göra Ängelholms kommun ännu bättre 
görs effektivast genom att samverka med andra aktörer. 
Ängelholmshem samarbetar i olika typer av samhällsut-
vecklingsfrågor tillsammans med exempelvis Ängelholms 
Näringsliv AB, branschorganisationer, privata aktörer och 
Ängelholms kommun. Under 2018 fortsätter Ängelholms-
hem att stötta ett stort antal föreningar som bidrar till att 
barn och unga kan idrotta.

Medskapande medarbetare 
Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och 
medarbetarskap 
För att Ängelholmshem ska lyckas uppföra, förvalta och 
äga fastigheter på ett så bra sätt som möjligt krävs att bo-
laget ständigt arbetar med frågor inom personalutveckling 
och trivsel. Under året har därför bland annat satsningar 
inom utbildning genomförts.

Ängelholmshem ska bejaka mångfald 
Vid rekrytering av nya medarbetare beaktas alltid mång-
faldsaspekten. Under 2018 har andelen kvinnor inom Äng-
elholmshemskoncernen fortsatt att öka, inom gruppen 
tjänstemän är det i nuläget jämställt mellan anställda män 
och kvinnor.

Bolagets ekonomi
Helårsprognosen för Ängelholmshem beräknas till 17,0 
mnkr före skatt. Avvikelser mot budget 2018-08-31 är to-
talt +0,7 mnkr. Bolaget prognostiserar nettoinvesteringar 
för 2018 på totalt 170 mnkr, vilket kan jämföras med 2017 
då investeringarna uppgick till 154 mnkr. 

Framtid
För att Ängelholms kommun ska fortsätta att växa befolk-
ningsmässigt krävs det att nya bostäder uppförs. Ängel-
holmshems mål är att bygga minst 60 nya lägenheter i snitt 
per år.

Genom en entreprenad- och arkitekttävling har ett vinnan-
de förslag utsetts innehållande 271 stationsnära lägenheter 
i storlekarna 47-101 m2. I området ska även två LSS-bo-
enden med totalt tolv lägenheter, fyra lokaler och en bo-
kal (kombinerad lägenhet och lokal) uppföras. Byggstart 
beräknas ske hösten 2018. Utöver beslutad nyproduktion 
planerar Ängelholmshem också att bygga 24 lägenheter in-
till Rönne å i centrala Ängelholm. Det planeras att båda 
projekten kommer att miljöcertifieras enligt standard för 
miljöbyggnad.

Det pågår även detaljplanarbete avseende nya bostäder 
inom kvarteret Lundvivan i Munka Ljungby. Utöver detta 
pågår också förberedande arbete för nya bostäder inom an-
dra delar av kommunen.

AB Ängelholmslokaler
Ängelholmslokalers uppgift är att äga, driva och förval-
ta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. Ängel-
holmslokaler ska också på uppdrag av och i samråd med 
kommunen uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kom-
munal verksamhet i den takt kommunens behov och krav 
förändras. Ängelholmslokaler ska även bistå kommunen 
med att anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler.

Måluppföljning
Ängelholmslokaler arbetar efter 5 mål som är fastställda i 
ägardirektiv som beslutats av Kommunfullmäktige.

Medborgarfokus
Koncernsamordning
Målet innebär att Ängelholmslokaler till exempel ska er-
bjuda välskötta och ändamålsenliga lokaler. Ängelholmslo-
kaler har under 2018 fortsatt att underhålla befintliga fast-
igheter, bland annat har storköket på Willans vårdboende 
genomgått en totalrenovering. Pågående nyproduktioner är 
förskolan Rektorn 3 samt 40 lägenheter i koncepthus Pers-
torp 1. Det pågår också förberedelser för att i närtid kunna 
påbörja fler nyproduktions- och renoveringsprojekt.

Effektiva verksamheter
Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan
Ängelholmslokaler fortsätter att arbeta med att minska 
fastigheternas energiförbrukning samt uppföra nya lokaler 
som är hållbara över tid. Nya lokaler uppförs som miljö-
byggnader eller med motsvarande standard. Under 2018 
kommer 100 % av de befintliga fastigheterna fortsatt att 
vara fossilbränslefria och 27 % av bolagets fordon beräknas 
vara fossilbränslefria vid årets slut. Andelen fossilbränsle-
fria fordon ökar i takt med att fordonsflottan förnyas.
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Samhällsutveckling 
Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete 
med Kraftsamling 2,0 
För att Ängelholms kommun ska nå det uppsatta målet gäl-
lande befolkningstillväxt samt att vara en kommun som är 
särskilt attraktiv för barnfamiljer och unga krävs bra loka-
ler för kommunal verksamhet. Bra lokaler för kommunal 
verksamhet bidrar även till att göra Ängelholms kommun 
attraktivt för företag, vilket skapar förutsättningar för en 
fortsatt positiv utveckling av kommunen. Ängelholmsloka-
ler bidrar med att underhålla befintliga lokaler i högt tempo 
samt uppföra nya hållbara och attraktiva lokaler. Exempel-
vis arbetar Ängelholmslokaler för närvarande med att kun-
na uppföra en ny grundskola samt tre förskolor.

Medskapande medarbetare 
Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap 
och medarbetarskap 
För att Ängelholmslokaler ska lyckas uppföra, förvalta och 
äga fastigheter på ett så bra sätt som möjligt krävs att bo-
laget ständigt arbetar med frågor inom personalutveckling 
och trivsel. Under året har därför bland annat satsningar 
inom utbildning genomförts.

Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald 
Vid rekrytering av nya medarbetare beaktas alltid mång-
faldsaspekten. Under 2018 har andelen kvinnor inom Äng-
elholmshemskoncernen fortsatt att öka, inom gruppen 
tjänstemän är det i nuläget jämställt mellan anställda män 
och kvinnor.

Bolaget ekonomi
Helårsprognosen för Ängelholmslokaler beräknas till 3,2 
mnkr före skatt. Avvikelse mot budget per 2018-08-31 är 
totalt +5,8 mnkr. Bolaget prognostiserar nettoinvestering-
ar för 2018 på totalt 120 mnkr, vilket kan jämföras med 
2017 då investeringarna uppgick till 148 mnkr.

Framtiden
I takt med att kommunen växer befolkningsmässigt ökar 
också behovet av verksamhetslokaler avsedda för kommu-
nal verksamhet. Större planerade eller beslutade projekt 
är bland annat den nya Villanskolan som är dimensione-
rad för 635 elever. Förskolan på Jordgubbsfältet i Munka 
Ljungby samt Tegelgårdens förskola i Ängelholm beräknas 
byggstart ske 2019 respektive 2020. En tillbyggnad av Strö-
velstorps skola innehållande kök och matsal kommer ock-
så att uppföras, projektet beräknas vara klart 2020. Under 
2019 planerar Ängelholmslokaler dessutom att påbörja en 
stor renovering av stadsbiblioteket.

Under våren har Ängelholmshem haft inflyttning av den sista etappen på kvarteret Solskiftet i Munka Ljungby.
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Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING

mnkr
Kommunen Sammanställd redovisning

Not Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Utfall Utfall Utfall

2018-08-31 2017-08-31 Helår 2018 Helår 2018 Avvikelse Helår 2017 2018-08-31 2017-08-31 Helår 2017

Verksamhetens intäkter  429,9     421,8     569,8     606,6     36,8     664,0     582,4     569,2     873,1    

Verksamhetens kostnader -1 803,9    -1 713,9    -2 729,3    -2 773,1    -43,8    -2 703,7    -1 847,5    -1 767,0    -2 767,1    

Avskrivningar -43,9    -41,8    -73,0    -67,9     5,1    -61,9    -110,4    -96,3    -153,9    

Verksamhetens netto-
kostnader -1 417,9    -1 333,9    -2 232,5    -2 234,4    -1,9    -2 101,6    -1 375,5    -1 294,1    -2 047,9    

Skatteintäkter  1 250,3     1 224,0     1 873,8     1 878,1     4,3     1 817,8     1 250,3     1 224,0     1 817,8    

Generella statsbidrag och 
utjämning  234,1     214,0     362,8     351,6    -11,2     331,4     234,1     214,0     331,4    

Finansiella intäkter  20,2     14,1     15,9     29,2     13,3     17,4     10,8     3,6     5,1    

Finansiella kostnader -3,0    -2,6    -4,4    -4,4     -      -4,3    -31,3    -29,0    -44,5    

Resultat före extraordinära 
poster  83,7     115,6     15,6     20,1     4,5     60,7     88,4     118,5     61,9    

Extraordinära intäkter  -  -  -       -       -  -  -  -  - 

Extraordinära kostnader  -  -  -       -       -  -  -  -  - 

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT 1  83,7     115,6     15,6     20,1     4,5     60,7     88,4     118,5     61,9    
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BALANSRÄKNING
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

Utfall 
2018-08-31

Utfall 
2017-12-31

Utfall 
2018-08-31

Utfall 
2017-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 2,6 2,6
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 532,1 1 390,1 4 715,3 4 469,5
Maskiner och inventarier 77,5 86,0 88,0 98,2
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och bostadsrätter 676,8 654,8 37,8 42,1
Långfristiga fordringar 449,1 471,1 61,2 61,7
Bidrag till statlig infrastruktur 28,5 29,3 28,5 29,3
Summa anläggningstillgångar 2 766,6 2 631,3 4 930,8 4 700,8

Omsättningstillgångar
Förråd/exploatering 15,9 16,0 15,9 16,0
Kortfristiga fordringar 305,8 293,3 310,1 300,2
Kortfristiga placeringar 93,6 92,7 93,5 92,7
Kassa och bank 60,7 177,8 115,8 203,1
Summa omsättningstillgångar 476,0 579,8 535,3 612,0
SUMMA TILLGÅNGAR 3 242,6 3 211,1 5 466,1 5 312,8

EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget Kapital 1 931,5 1 847,8 1 836,1 1 747,8
- därav perioden/årets resultat 83,7 60,7 88,4 61,9

Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser 29,8 29,2 46,2 45,3

Skulder
Långfristiga skulder 798,2 751,0 3 006,4 2 822,9
Kortfristiga skulder 483,1 583,1 577,4 696,8
Summa skulder 1 281,3 1 334,1 3 583,8 3 519,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER 3 242,6 3 211,1 5 466,1 5 312,8

Soliditet 60% 58% 34% 33%
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KASSAFLÖDESANALYS
mnkr Kommunen

Utfall 
2018-08-31

Utfall 
2017-08-31

Utfall 
2017-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 83,7 115,6 60,7
Justering för av- och nedskrivningar 43,8 41,7 61,9
Justering för avsättningar -0,9 -2,5 -2,3
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster -2,7 -2,4 -1,2
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING 
AV RÖRELSEKAPITALET 123,9 152,4 119,1

Ökning (-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar 44,5 -70,1 -32,6
Ökning (-)/Minskning (+) kortfristiga placeringar -0,9 -0,8 -0,8
Ökning(-)/Minskning(+) förråd och varulager 0,1 - -0,4
Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder -157,4 -43,0 109,9
Omklassificering exploateringsfastigheter - 2,0 3,9
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 10,2 40,5 199,1

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -223,0 -103,9 -292,1
Omklassificering av anläggningstillgångar 45,4 - -24,0
Investeringsbidrag - - 4,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,3 2,6 3,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar - -0,7 -0,7
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,1 - -
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -177,2 -102,0 -309,4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 70,0 170,0 240,0
Amortering av långfristiga skulder -25,0 -60,0 -60,0
Ökning långfristiga fordringar - - -
Minskning av långfristiga fordringar - - -
Förutbetalda inv.bidrag/anläggningsavgifter 4,9 5,9 12,3
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 49,9 115,9 192,3

ÅRETS/PERIODENS KASSAFLÖDE -117,1 54,4 82,0

Likvida medel vid årets början 177,8 95,8 95,8
Likvida medel vid årets/periodens slut 60,7 150,2 177,8
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Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningen regleras i Kommunal-
lagen (kapitel 8) samt Lag om kommunal redovisning. 
Utöver detta lämnar Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) rekommendationer för kommunsektorns redo-
visning. Kommunen tillämpar de redovisningsregler 
som anges i Kommunallagen, den kommunala redovis-
ningslagen samt praxis i det kommunala redovisnings-
rådets rekommendationer och uttalanden. För en mer 
detaljerad beskrivning av redovisningsprinciperna hän-
visas till årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. 

Ängelholms kommuns delårsrapport följer de redo-
visningsprinciper som har använts vid upprättandet av 
årsredovisningen 2017 samt RKR 22 Delårsrapporter. 
Inga förändringar har skett i tillämpningen av redovis-
ningsprinciperna sedan årsbokslutet 2017. 

Not 1 Jämförelsestörande poster
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2017-08-31 2016 2017-08-31 2016
Förtida inlösen av pensionsrätter - 245,0 - 245,0
Löneskatt på förtida inlösen av pensionsrätter - 59,4 - 59,4
SUMMA - 304,4 - 304,4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-10

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 267                  Dnr   KS 2017/227

Motion från Stig Andersson (-)  m.fl. (EP) att Nyhemsskolans aula 
namnges och utrustas för publika evenemang

Ärendebeskrivning
Stig Andersson inkom den 15 mars 2017 med en motion från Engelholmspartiet.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. Därefter har Lärande och familj fått uppdrag att besvara denna.
Motionärerna menar att Nyhemsskolans samlingssal bör upprustas för att fungera som scen 
för konserter, teater, musikevenemang och andra typer av likartade användningsområden. 
Vidare menar de att en namngivning bör ske för Nyhemsskolans samlingssal.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, daterat den 24 september 2018.
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, daterat den 20 mars 2015, KS 2015/416.
Yttrande från Ungdomsfullmäktige, daterat den 30 oktober 2017.
Beslut från Kommunfullmäktige, daterat den 27 mars 2017. KF §77.
Motion från Stig Andersson (-), inkommen den 15 mars 2017.

Yrkanden 
Stig Andersson (-) yrkar bifall till motionen.

BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut om att avslå motionen. Robin 
Holmberg (M) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer i yrkandet.

Jim Brithén (EP) yrkar att motionen ska anses besvarad och begär samt beviljas lämna en 
protokollsanteckning enligt nedan.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen, dels bifall till förslag till beslut om 
att avslå motionen, dels yrkandet om att motionen ska anses besvarad. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller BrittMarie Hanssons (S) med fleras yrkande.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-10

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

_____

Protokollsanteckning

Eftersom Motionen hunnit bli, mer eller mindre, inaktuell, så inser vi att kostnaderna skulle bli större om de 
föreslagna åtgärderna beslutas att genomföras nu. Det hade säkert varit rimligare om åtgärderna genomförts i 
samband med att byggnationen pågick. Dåligt att handläggningstiden blivit så här lång.
EngelholmsPartiet yrkar nu att Motionen ska anses besvarad. 

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Svar på motion från Stig Andersson (-) m.fl (EP) om Nyhemsskolans 
samlingssal/aula.

Ärendebeskrivning
Stig Andersson inkom den 15 mars 2017 med en motion från Engelholmspartiet.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. Därefter har Lärande och familj fått uppdrag att besvara denna.
Motionärerna menar att Nyhemsskolans samlingssal bör upprustas för att fungera som scen 
för konserter, teater, musikevenemang och andra typer av likartade användningsområden. 
Vidare menar de att en namngivning bör ske för Nyhemsskolans samlingssal.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, daterat den 24 september 2018.
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, daterat den 20 mars 2015, KS 2015/416.
Yttrande från Ungdomsfullmäktige, daterat den 30 oktober 2017.
Beslut från Kommunfullmäktige, daterat den 27 mars 2017. KF §77.
Motion från Stig Andersson (-), inkommen den 15 mars 2017.

Utredning
Nyhemsskolan blev klar och skolverksamheten flyttade in i april 2017. Samlingssalen som har 
ca 200 sittplatser är utrustad med en ljud-, ljus- och och videoanläggning av god kvalitet. Det 
som skiljer sig från den gamla konsertsalen på Nyhemsskolan är att den nya inte är anpassad 
för akustiska framträdanden eftersom kulturverksamhetens behov skulle lösas med antingen 
ett ”kulturstråk” eller med andra lokaler, t.ex. att Parkskolan skulle bli ett ”kulturhus”. 

Ungdomsfullmäktige har i ett yttrande framfört att det vore bra om kulturskolan skulle kunna 
nyttja Nyhemsskolans samlingssal eftersom det saknas lokaler för kulturskolan. Kulturskolan 
nyttjar samlingssalen redan idag, dock i viss konkurrens med kulturföreningar.
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Gällande namngivning av Nyhemsskolans samlingssal så finns det ”riktlinjer för 
ortnamnsverksamheten” att följa. I det framgår att Kommunstyrelsen kan fastställa namn på 
kommunens egna fastigheter eller anläggningar efter samråd med namnberedningen. 
Nyhemsskolan ägs av Ängelholmslokaler och samlingssalen har ingen officiell status som 
kulturlokal varför en specifik namngivning för denna lokal inte varit aktuell.

Hållbarhetsperspektiv
Endast ekonomiska hållbarhetsperspektiv berörs i denna motion. En beräkning av kostnaden 
för att upprusta Nyhemsskolans samlingssal för akustiska framträdanden har gjorts av 
Ängelholmslokaler under byggprocessen. Den visar att det skulle kosta ca 1.000 tkr att anpassa 
lokalen för akustiska framträdanden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

_____

Lilian Eriksson Claes Jarlvi
Kommundirektör Tf Chef Lärande och familj

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Yttrande från ungdomsfullmäktige, 16 oktober 2017

Ungdomsfullmäktige har diskuterat motionen om att Nyhemsskolans aula namnges och 
utrustas för publika evenemang.

Utifrån diskussionerna tycker ungdomsfullmäktige följande:

Det är bra om scenen namnges och utrustas, om detta skulle göras så kan kulturskolan utnyttja 
scenen då man tycker att det fattas en passande scen. Även andra kulturella organisationer 
skulle kunna utnyttja scenen.

 

Enhetschef nämndkansliet 
Mats Ulfwinger
0431-87 000
info@engelholm.se Kommunstyrelsen



Motion 
EngelholmsPartiet 

Inledning. 

ÄNGEHOLMS KOMMUN 
KO~STYRELSEN 

2017 -03- 15 

DDr: ......................................... . 

Nybyggnationen av Nyhemsskolan befinner sig i ett avslutande skede. Bland de resurser 
som skapas i skolan ingår en samlingssal/aula/auditorium med ca 200 sittplatser och en 
scen. 

Inom Ängelholms kommun finns ett antal arenor av varierande beskaffenhet för publika 
evenemang. Ingen av dessa arenor har tillräcklig utrustning för kvalificerade och 
anspråksfulla framträdanden. Med detta menas ljud- och ljus-anläggningar kombinerat med 
goda akustiska förutsättningar och andra scenrelaterade funktioner. 

När nu en ny aula för denna typ av aktiviteter byggs framkommer det att man valt att inte 
utrusta lokalen med utrustning, som kan göra aulan till en attraktiv och fungerande scen för 
konserter, teater, musikevenemang och andra typer av likartade användningsområden. 
Enligt (obekräftade) uppgifter skulle en tillkommande investering på ca 1,0 MSEK 
möjliggöra en åtgärd för att i väsentlig grad öka den nya aulans användning. 

Vanligen har arenor av nu aktuellt slag en benämning som i någon mening lyfter fram en 
person som genom sin verksamhet bidragit till positiva referenser för Ängelholms kommun. 
Några goda exempel är Birgit Nilsson salen, Jarl Kulle scenen, etc. 

EngelholmsPartiet yrkar att: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslåt kommunfullmäktige besluta att ta fram hållbar budget 
för ändamålet att på Nyhemsskolan skapa en miljö som är ändamålsenlig för ovan listade 
användningsområden samt att 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att överlämna ev. namngivning till 
huvuduppdrag samhälle. 

24 januari 2017 

~/tie! #~€-<<i.s--
Carl Axel Andersson 

~~(/~L-
Anne Viljevik 

Fil : EP-170122-motion-Nyhemsskolan 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-10

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 270                  Dnr   KS 2018/659

Justering av brukningstaxans fasta del för vattentjänster

Ärendebeskrivning
Justering av grundavgiften
År 2012 togs beslut om att Ängelholms kommun skulle bli delägare och inträda i Sydvatten 
AB. Utbyggnad av ny vattenledning fram till Ängelholm påbörjades och i april månad 2015 
började Sydvatten AB leverera färskvatten till Ängelholms kommun. 

Enligt gällande avtal skall Ängelholms kommun, som delägare i Sydvatten AB, betala en årlig 
medlemsavgift, samt en rörlig avgift beräknad utifrån den vattenmängd som levereras av 
Sydvatten AB. Enligt överenskommelse betalar Ängelholms kommun från och med år 2018 
full fast avgift till Sydvatten AB. 

För att täcka kostnaden för den årliga medlemsavgiften till Sydvatten AB kommer Va-
verksamheten i Ängelholms kommun att behöva justera grundavgiften i brukningstaxan. 
Då grundavgiften är en fast del som betalas av samtliga abonnenter som nyttjar den allmänna 
vattentjänsten är det mest lämpligt att justera denna avgift för att täcka den ökade kostnaden 
som medlemskapet i Sydvatten AB genererar.  

Brukningstaxan för allmänna VA-tjänster i Ängelholms kommun är inte justerad sedan år 
2013-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 3 oktober 2018 

Yrkanden 
Arne Jönsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Robin Holmberg (M), Jim Brithén (EP), 
Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och Liss Böcker (C) instämmer i yrkandet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-10

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att från och med den 1 januari 2019 höja brukningstaxans fasta del för vattentjänster med 
63 % enligt nedan redovisad tabell.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att uppdra åt verksamheten att justera budgetunderlaget i enlighet med framlagt förslag.

Abonnemangstyp                               Ny avgift exkl moms Ny avgift inkl moms
Vatten Vatten Spillvatten Summa
V5 (Normalhushåll, 317 st)   1 552 kr 0 kr 1 552 kr 1 940 kr
V12 (Flerfamiljshus, 16 st) 7 377 kr 0 kr 7 377 kr 9 221 kr
V20 (Verksamheter, 6 st) 21 741 kr 0 kr 21 741 kr 27 176 kr
V175 (Normalhushåll schablon, 2 st) 1 898 kr 0 kr 1 898 kr 2 372 kr
VFAST5 (Normalhushåll samfällighet, 5 st) 1 552 kr 0 kr 1 552 kr 1 940 kr

Vatten & Spillvatten Vatten Spillvatten Summa
VA5 (Normalhushåll, 8382 st) 1 552 kr 408 kr 1 960 kr 2 450 kr
VA12 (Flerfamiljshus, 146 st) 7 377 kr 1 940 kr 9 317 kr 11 646 kr
VA20 (Verksamheter, 13 st) 21 741 kr 5 716 kr 27 457 kr 34 321 kr
VA50 (Övriga verksamheter, 2 st, Sjukhus) 54 356 kr 14 289 kr 68 645 kr 85 806 kr
VA80 (Övriga verksamhter, 1 st, Valhall Park) 97 062 kr 25 516 kr 122 578 kr 153 223 kr

_____

Beslutet expedieras till:
VA-enheten
Samhälle
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Gruppchef VA-ledningsnät
Roger Karlsson
0431-87000
roger.karlsson@engelholm.se Kommunstyrelsen

Justering av brukningstaxans fasta del för vattentjänster

Ärendebeskrivning
Justering av grundavgiften
År 2012 togs beslut om att Ängelholms kommun skulle bli delägare och inträda i Sydvatten 
AB. Utbyggnad av ny vattenledning fram till Ängelholm påbörjades och i april månad 2015 
började Sydvatten AB leverera färskvatten till Ängelholms kommun. 

Enligt gällande avtal skall Ängelholms kommun, som delägare i Sydvatten AB, betala en årlig 
medlemsavgift, samt en rörlig avgift beräknad utifrån den vattenmängd som levereras av 
Sydvatten AB. Enligt överenskommelse betalar Ängelholms kommun från och med år 2018 
full fast avgift till Sydvatten AB. 

För att täcka kostnaden för den årliga medlemsavgiften till Sydvatten AB kommer Va-
verksamheten i Ängelholms kommun att behöva justera grundavgiften i brukningstaxan. 
Då grundavgiften är en fast del som betalas av samtliga abonnenter som nyttjar den allmänna 
vattentjänsten är det mest lämpligt att justera denna avgift för att täcka den ökade kostnaden 
som medlemskapet i Sydvatten AB genererar.  

Brukningstaxan för allmänna VA-tjänster i Ängelholms kommun är inte justerad sedan år 
2013-01-01.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 3 oktober 2018 

Utredning
För att täcka kostnaden för den årliga medlemsavgiften till Sydvatten AB kommer Va-
verksamheten i Ängelholms kommun att behöva justera grundavgiften i brukningstaxan. 
Då grundavgiften är en fast del som betalas av samtliga abonnenter som nyttjar den allmänna 
vattentjänsten är det mest lämpligt att justera denna avgift för att täcka den ökade kostnaden 
som medlemskapet i Sydvatten AB genererar.  
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Den fasta delen för vattentjänsten föreslås justeras med 600 kr exkl. moms. 
För ett normalhushåll ansluten till endast vatten justera avgiften från 952 kr exkl. moms till 
1552 kr exkl. moms. Detta ger en ökning för den fasta delen av vattentjänsten på ca 63 %.
Det är alltså endast den fasta delen av grundavgiften för vattentjänster som föreslås justeras, 
inte den fasta delen av grundavgiften för avloppstjänster, i övrigt lämnas taxan oförändrad.

För övriga abonnemang (flerfamiljshus, verksamheter, etc.) justeras grundavgiften med 
motsvarande procentuella ökning, se tabell 1.

Abonnemangstyp                      Dagens avgift exkl moms Avgift inkl moms                                     Ny avgift exkl moms Ny avgift inkl moms
Vatten Vatten Spillvatten Summa Vatten Spillvatten Summa
V5 (Normalhushåll, 317 st)   952 kr 0 952 kr 1 190 kr 1 552 kr 0 kr 1 552 kr 1 940 kr
V12 (Flerfamiljshus, 16 st) 4 525 kr 0 4 525 kr 5 656 kr 7 377 kr 0 kr 7 377 kr 9 221 kr
V20 (Verksamheter, 6 st) 13 336 kr 0 13 336 kr 16 670 kr 21 741 kr 0 kr 21 741 kr 27 176 kr
V175 (Normalhushåll schablon, 2 st) 1 164 kr 0 1 164 kr 1 455 kr 1 898 kr 0 kr 1 898 kr 2 372 kr
VFAST5 (Normalhushåll samfällighet, 5 st) 952 kr 0 952 kr 1 190 kr 1 552 kr 0 kr 1 552 kr 1 940 kr

Vatten & Spillvatten Vatten Spillvatten Summa Vatten Spillvatten Summa
VA5 (Normalhushåll, 8382 st) 952 kr 408 kr 1 360 kr 1 700 kr 1 552 kr 408 kr 1 960 kr 2 450 kr
VA12 (Flerfamiljshus, 146 st) 4 525 kr 1 940 kr 6 465 kr 8 081 kr 7 377 kr 1 940 kr 9 317 kr 11 646 kr
VA20 (Verksamheter, 13 st) 13 336 kr 5 716 kr 19 052 kr 23 815 kr 21 741 kr 5 716 kr 27 457 kr 34 321 kr
VA50 (Övriga verksamheter, 2 st, Sjukhus) 33 342 kr 14 289 kr 47 631 kr 59 539 kr 54 356 kr 14 289 kr 68 645 kr 85 806 kr
VA80 (Övriga verksamheter, 1 st, Valhall Park) 59 538 kr 25 516 kr 85 054 kr 106 318 kr 97 062 kr 25 516 kr 122 578 kr 153 223 kr

Tabell 1

Vid jämförelse mellan Ängelholm och andra kommuner i närområdet finner man att 
brukningstaxan är median trots den föreslagna ökningen av grundavgiften på 600 kr exkl. 
moms. 

Då merparten av abonnenterna i Ängelholms kommun är anslutna till både vattentjänster och 
avloppstjänster samt har en normalförbrukning om ca 150 m3/år uppgår årskostnaden för 
dessa vattentjänster till 5678 kr inkl. moms. 
Med föreslagen justering om 600 kr exkl. moms på den fast delen för vattentjänsten blir 
årskostnaden till 6428 kr inkl. moms, en ökning om ca 13 %. 

Det bör dock uppmärksammas att de ökande kapitalkostnader som pågående investeringar i 
det kommunala ledningsnätet och det kommunala reningsverket genererar kommer att kräva 
ytterligare höjningar av taxan inom de närmaste åren med start 2020.

Ärendet har presenterats för kommunstyrelsens arbetsgrupper 1 och 2 den 26 september 
2018. Underlaget har förtydligats i enlighet med arbetsgruppens önskemål.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att från och med den 1 januari 2019 höja brukningstaxans fasta del för vattentjänster med 
63 % enligt nedan redovisad tabell.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att uppdra åt verksamheten att justera budgetunderlaget i enlighet med framlagt förslag.

Abonnemangstyp                               Ny avgift exkl moms Ny avgift inkl moms
Vatten Vatten Spillvatten Summa
V5 (Normalhushåll, 317 st)   1 552 kr 0 kr 1 552 kr 1 940 kr
V12 (Flerfamiljshus, 16 st) 7 377 kr 0 kr 7 377 kr 9 221 kr
V20 (Verksamheter, 6 st) 21 741 kr 0 kr 21 741 kr 27 176 kr
V175 (Normalhushåll schablon, 2 st) 1 898 kr 0 kr 1 898 kr 2 372 kr
VFAST5 (Normalhushåll samfällighet, 5 st) 1 552 kr 0 kr 1 552 kr 1 940 kr

Vatten & Spillvatten Vatten Spillvatten Summa
VA5 (Normalhushåll, 8382 st) 1 552 kr 408 kr 1 960 kr 2 450 kr
VA12 (Flerfamiljshus, 146 st) 7 377 kr 1 940 kr 9 317 kr 11 646 kr
VA20 (Verksamheter, 13 st) 21 741 kr 5 716 kr 27 457 kr 34 321 kr
VA50 (Övriga verksamheter, 2 st, Sjukhus) 54 356 kr 14 289 kr 68 645 kr 85 806 kr
VA80 (Övriga verksamhter, 1 st, Valhall Park) 97 062 kr 25 516 kr 122 578 kr 153 223 kr

Lilian Eriksson Mikael Fritzon
Kommundirektör Chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
VA-enheten
Samhälle
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Beredningskoordinator
Sofie Johansson
0431-468085
sofie.johansson3@engelholm.se Kommunfullmäktige

Slutrapport om beredningsuppdrag Hållbar social integration

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 12 december 2016 § 298, årsplan för beredningarna. 
Beredning lärande fick genom årsplanen i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för hållbar 
social integration.

Beredningen presenterade ett förslag till slutrapport vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 24 september 2018.

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, daterat 3 oktober 2018
Förslag till slutrapport, daterad 21 juni 2018

Förslag till beslut
Beredningens presidium föreslår kommunfullmäktige besluta

att förklara uppdraget till beredning lärande slutfört

att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning,

att återrapportering sker till fullmäktige senast september 2019, samt

att ledamöter och presidium i beredning lärande därmed entledigas per dagens datum.
____

För beredning lärande,

Emma Yngvesson Måns Irhammar Linda Böcker
Ordförande 1 v. ordf. 2 v. ordf. 

Beslutet expedieras till:
Kommundirektörens chefsstöd
Beredningskoordinator
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Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav under 2017 sina fem beredningarna uppdrag under det gemensamma 
paraplyet hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Beredning för lärande 
som arbetar med frågor kring utbildning och utveckling av Ängelholms skolor fick i uppdrag att 
ta fram en långsiktig målbild för hållbar social integration. Hur kan en väl fungerande förskola 
och skola samt föreningslivet minska utanförskapet och påverka både social och ekonomisk 
hållbarhet för nuvarande och kommande generationer? 

I denna slutrapport visar beredningen på ett tydligt samband mellan utbildningsnivå, hälsa och 
utanförskap. Goda resultat efter grundskolan har effekter på hälsa och förväntad livslängd. Att 
inte klara skolan riskerar att leda till ett livslångt utanförskap, inte enbart från arbetsmarknaden 
utan även från aktivt deltagande i samhället, vilket gör utbildning till en demokratifråga. Sverige 
har genom Agenda 2030 åtagit sig att prioritera allas rätt att få en utbildning av hög kvalitet men 
det är på lokal nivå som löftet ska infrias. Alla barn ska klara skolan och ges möjlighet att uppnå 
sin fulla potential. Då skapar vi bästa möjliga förutsättningar för ett socialt hållbart Ängelholm. 

Beredningen har under arbetet fokuserat på strukturella förutsättningar för att klara skolan och 
utbilda sig vidare och på hur politiken kan skapa optimala förutsättningar för att alla barns och 
ungdomars potential tillvaratas. Från att ge det lilla barnet en god start i livet till att ge barn och 
unga fortsatt goda förutsättningar genom skolåren. Beredningen har både blickat inåt och utåt. 
Inåt för att skapa sig en bild av nuläget, vad görs idag och var finns utvecklingsområden? Utåt för 
att ta sikte på framtiden genom omvärldsbevakning av andra kommuners arbete och forskning. I 
rapporten beskrivs tillvägagångssätt för kunskapsinhämtningen med bland annat 
medborgardialoger, studiebesök och föreläsningar. 

Ett utbildningssystem med klyftor i elevernas skolprestationer och därtill förknippade 
hälsoklyftor som kan kopplas till strukturella hinder, möjliga att påverka, är inte demokratiskt. 
Detta definieras som utmaningar i rapporten med tillhörande statistik. I analysen lyfter 
beredningen sedan fram områden som gynnar likvärdigheten, och i förlängningen den sociala 
integrationen, eftersom insatser kan vara avgörande bland de barn som har svårast att nå 
kunskapsmålen i skolan. Men beredningen vill betona att alla barn har nytta av satsningar på 
språkutveckling, föräldraengagemang, fysisk aktivitet och föreningsengagemang som analysen 
kretsar kring. 

Beredningens slutsats är att tidiga insatser ger bäst effekt och rekommendationen är att inrätta en 
social investeringspolitik. Vi behöver se tidiga insatser och satsningar på barn och unga som 
investeringar för framtiden istället för som kostnader. Social hållbarhet är inte en fråga som kan 
lösas snabbt och enkelt. Det kommer krävas samma typ av långsiktiga investeringsperspektiv som 
samhället redan har inom andra områden, till exempel infrastruktur och miljö. En social 
investeringspolitik ger utrymme att arbeta med olika sociala projekt i samverkan och med ett 
minskat stuprörstänkande. Förebyggande insatser riktade mot barn och unga ger extra mycket 
tillbaka för varje investerad krona. Det är ett effektivt sätt att skapa en social hållbarhet för 
framtida generationer. 
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1. Beredningens uppdrag 

1.1 Uppdraget  
Beredningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en långsiktig målbild för 
hållbar social integration. 

1.2 Definition och avgränsningar 
I handbok för den nya politiska organisationen står att beredning för lärande ska arbeta 
långsiktigt med frågor som rör utbildning och utveckling av Ängelholms skolor. Därför avgränsas 
uppdraget till att handla om social hållbarhet och integration kopplat till förskola, grundskola, 
gymnasieskola samt fritids- och föreningsliv för barn och unga i skolåldern. 

Social hållbarhet handlar om hur hela samhället hänger samman, om social sammanhållning och 
integration, vilket handlar om mycket mer än enbart etniska relationer. Beredningen har använt 
integration utifrån den distinktion som används inom sociologin och som knyter an till 
delaktighet. Systemintegration handlar om faktisk delaktighet, t.ex. att ha ett arbete, medan social 
integration är känslan av delaktighet.1 Beredningen menar att det i praktiken ändå ofta är etniska 
relationer som står i fokus när man hör begreppet integration vilket är olyckligt. 

Uppdraget gäller alla barn och har inte delats upp utifrån särskilda grupper. Beredningen har 
fokuserat på uppväxtvillkor och förutsättningar för att klara skolan och utbilda sig vidare. 

1.3 Bakgrund 
Polariseringen i samhället ökar både nationellt och internationellt med grupperingar i olika läger 
samt klyftor mellan fattiga och rika. Framtidsmöjligheterna ser olika ut för människor med olika 
bakgrund. Fler invånare i långvarigt utanförskap medför en ökad risk för att barn "föds in" i 
exempelvis bidragsberoende. Utanförskapet riskerar att cementeras för kommande generationer. 
Skillnaderna mellan elevernas betyg i olika skolor har ökat i takt med boendesegregering och 
eftersom studiemotiverade väljer bort skolor där eleverna har sämre förutsättningar eller är 
mindre studiemotiverade. Hur kan en väl fungerande förskola och skola samt föreningslivet 
minska utanförskapet och påverka både social och ekonomisk hållbarhet? 

1.4 Syfte 
Beredningen har arbetat med uppdraget för att 

• Förskolan har en viktig roll i att skapa goda uppväxtvillkor för barn. 
• Skolan är en naturlig mötesplats – en arena för integration. 
• Det finns en koppling mellan olika typer av utanförskap och en förhistoria av 

skolmisslyckanden. 
• Ett inkluderande föreningsliv ökar integrationen. 
• Hitta former för att främja föräldrars delaktighet, och därmed integrationen. 
• Arbeta mot ett samhälle med likvärdiga förutsättningar för alla barn och unga. 

                                                           
1https://malmo.se/download/18.3108a6ec1445513e589b90/1491298327791/malmo%CC%88kommissionen_slutra
pport_2014.pdf 
 

https://malmo.se/download/18.3108a6ec1445513e589b90/1491298327791/malmo%CC%88kommissionen_slutrapport_2014.pdf
https://malmo.se/download/18.3108a6ec1445513e589b90/1491298327791/malmo%CC%88kommissionen_slutrapport_2014.pdf
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1.5 Beredningens sammansättning 
Emma Yngvesson (S), ordförande 
Måns Irhammar (EP), 1:e vice ordförande 
Linda Böcker (C), 2:e vice ordförande 
Albana Veseli (S), ledamot 
Gert Nilsson (S), ledamot 
Elsa Brithén (EP), ledamot 
Anna Lonningen (MP), ledamot 

Björn Vallin (L), ledamot 
Cornelis Huisman (M), ledamot 
Patrik Lundgren (M), ledamot 
Hasse Persson (M), ledamot 
Peter Storgaard (KD), ledamot 
Oscar Byberg (SD), ledamot 
Sofie Johansson, beredningskoordinator

2 Genomförande 

I detta avsnitt presenteras beredningens arbetssätt. Samtliga handlingar som rör uppdraget, t.ex. 
minnesanteckningar och presentationer, finns att tillgå via kommunens webbdiarium under 
diarienummer 2016/8962. 

2.1 Föreläsare 

2.1.1 Externa 
 Rose-Marie Lindqvist, nationalekonom och folkhälsovetare från Lunds universitet om 

kopplingen mellan social hållbarhet, utbildning och hälsa.  
 Ida Texell, ledamot i Agenda 2030-delegationen, gemensam föreläsning för alla fem 

beredningar samt tjänsteorganisationen om FNs hållbarhetsmål.  
 Annika Vannerberg, integrationsstrateg och Elisabeth Foch, ansvarig för 

mottagningsenheten på skolorna, Halmstad kommun om deras strategiska arbete med 
integration kopplat till förskola, skola och föreningsliv. 

 Krister Hertting, universitetlektor vid akademin för hälsa och välfärd på högskolan i 
Halmstad om nycklar för lyckad integration genom idrott. 

2.1.2 Interna 
 Nermina Crnkic, kvalitetsutvecklare, om social hållbarhet.  
 Paulina Narkaj-Adolfsson, förskoleutvecklare, om förskolan som en arena för integration. 
 Dag Lanneskog, kvalitetsutvecklare, om statistik kopplat till uppdraget. 
 Monica Andersson, enhetschef för försörjningsstöd, om socialt utanförskap, barns 

levnadsvillkor och begreppet barnfattigdom. 
 Lisa Brange, skolöverläkare, Viktoria Livskog, psykolog och Gunilla Karlsson, 

specialpedagog från elevhälsan om funktionsnedsättningar. 
 Ann-Christine Wennergren, vetenskaplig ledare i pedagogik, om inkludering och vägar till 

en likvärdig utbildning.  
 Markus Eek, gymnasiechef, om introduktionsprogrammen och kommunens 

aktivitetsansvar. 
 Ola Garvell, rektor Kungsgårdsskolan, om nyanlända barns lärande i Ängelholms 

grundskolor. 
                                                           
2 http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-
handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2017
-07-20&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F896&bSearch=S%C3%B6k 
 

http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2017-07-20&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F896&bSearch=S%C3%B6k
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2017-07-20&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F896&bSearch=S%C3%B6k
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2017-07-20&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F896&bSearch=S%C3%B6k
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 Maja Arvidsson, samordnare, om Aktivitet Förebygger och AFter school. 
 Ann-Louise Bajlum Rubin och Lisa Brange från elevhälsan om elevhälsoenkäten. 

2.1.3 Webbseminarier 
 Utanförskapets pris – om sociala investeringar, Ingvar Nilsson, nationalekonom.  
 Politiskt ledarskap, social hållbarhet och medborgardialog, Hans Abrahamsson, freds- och 

utvecklingsforskare. 

2.2 Studiebesök 

2.2.1 Stadsbiblioteket 
Beredningen har i uppdraget tagit inspiration från Göteborgs stads arbete med Jämlikt Göteborg 
och fokusområdet ”ge varje barn en god start i livet – staden där vi läser för våra barn”. Staden 
där vi läser för våra barn är en fråga som mobiliserar hela Göteborg. På bibliotek finns färdiga 
bokpåsar och bokmärken med högläsningstips, det genomförs hembesök hos barnfamiljer för att 
prata högläsning och flera av stadens förskolor har fått kapprumsbibliotek.3 

Att mycket görs även i Ängelholm fick beredningen reda på den 30 november då beredningen 
var på studiebesök på stadsbiblioteket i Ängelholm. De träffade Kerstin Turesson, bibliotekarie 
och teamledare för barnsektionen på Ängelholms bibliotek och Jonas Bolding, bibliotekschef. 
Det blev ett samtal om språk, läs- och skrivprocessen med högläsning som en investering för 
framtiden. 

2.2.2 Familjecentralen Nya torg 
Den 30 november gjorde beredningen även ett studiebesök på familjecentralen på Nya torg där 
de träffade Christine Lennartsson som är biträdande enhetschef för familjecentraler inklusive 
föräldrautbildning som berättade om verksamheten. 

2.3 Medborgardialoger 
Beredningen hade i början på 2018 en workshop för att planera medborgardialog i uppdraget. 
Beredningens ledamöter kom fram till att de ville genomföra medborgardialoger för att få nya 
perspektiv och för att ge medborgarna en möjlighet att påverka. Särskilt intressant var 
målgruppen barn och unga eftersom uppdraget handlar om dem. Ett kompletterande syfte var att 
öka förståelsen bland medborgarna för det politiska arbetet. 

I mars genomfördes tre medborgardialoger som alla syftade till att svara på frågeställningen i 
uppdraget om hur en väl fungerande förskola, skola och föreningslivet kan minska utanförskap 
och påverka både social och ekonomisk hållbarhet. 220 ungdomar svarade på frågor om 
utbildning och fritidsliv i en enkät som kunde nås via skolans lärplattform Fronter. Beredningen 
bjöd in representanter från ungdomsfullmäktige för att tillsammans gå igenom resultatet av 
enkäten. 

Beredningen var också nyfiken på att höra vad föreningar i kommunen som har 
ungdomsverksamhet tycker och skickade ut en enkät som de fick svar på från 28 föreningar. 
                                                           
3 http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/jamlikt-goteborg/fokusomraden/staden-dar-vi-laser-for-vara-
barn/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_Q1dLA0cjS19gn0cnQ1dTI30wwkpiAJK
G-AAjgb6BbmhigCwtpSv/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
 

http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/jamlikt-goteborg/fokusomraden/staden-dar-vi-laser-for-vara-barn/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_Q1dLA0cjS19gn0cnQ1dTI30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCwtpSv/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/jamlikt-goteborg/fokusomraden/staden-dar-vi-laser-for-vara-barn/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_Q1dLA0cjS19gn0cnQ1dTI30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCwtpSv/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/jamlikt-goteborg/fokusomraden/staden-dar-vi-laser-for-vara-barn/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_Q1dLA0cjS19gn0cnQ1dTI30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCwtpSv/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Därutöver så har ledamöter från beredningen pratat med föräldrar till kommunens yngsta 
invånare vid ett tillfälle på familjecentralen Nya torg och vid ett tillfälle på stadsbiblioteket i 
samband med aktiviteten baby- och barnrytmik. Frågorna handlade om högläsning och tankar 
om förskola. 

2.4 Workshop 
Beredningen bjöd in utvalda tjänstepersoner och andra föreläsare som bidragit med kunskap i 
uppdraget till en workshop inför att de påbörjade slutrapporten. Syftet med workshopen var att 
stämma av så att inga viktiga delar missades och att få en fördjupad analys av olika utmaningar. 

2.5 Rapporter och undersökningar 
Beredningens ledamöter har tagit del av en stor mängd rapporter. De nås via kommunens 
webbdiarium under diarienummer 2016/896.4 

3. Omvärldsgranskning 

I detta avsnitt presenteras vad som händer i vår omvärld inom området, från global till nationell, 
regional och lokal nivå, som beredningen har tagit del av under uppdraget. 

3.1 Globalt 

3.1.1 FN:s globala mål om hållbar utveckling 

 

Foto: Regeringskansliet/FN 

I september 2015 antog FN:s generalförsamling en ny hållbar utvecklingsagenda, Agenda 2030, 
som ersätter de tidigare milleniemålen. Agendan har namnet ”Leaving no one behind” och de 17 
målen handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, 

                                                           
4 http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-
handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2017
-07-20&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F896&bSearch=S%C3%B6k 
 

http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2017-07-20&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F896&bSearch=S%C3%B6k
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2017-07-20&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F896&bSearch=S%C3%B6k
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2017-07-20&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F896&bSearch=S%C3%B6k
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säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande, säkerställa en inkluderande och likvärdig 
utbildning och en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt.5 

Nytt i Agenda 2030 är att den är universell och därmed omfattar alla världens länder. Kommuner, 
landsting och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av agendan för att förena de globala 
målen med verkligheten på lokal nivå. För att lyckas uppnå målen i agendan krävs samordning 
mellan länder, samhällsnivåer, näringsliv och civilsamhället. Beredningens uppdrag knyter an till 
flera av målen såsom Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 4: God utbildning för alla och Mål 10: 
Minskad ojämlikhet. 

3.1.2 Världshälsoorganisationens rapport Closing the gap in a generation 
Världshälsoorganisationen, WHO, presenterade 2008 rapporten Closing the gap in a generation, som 
särskilt pekar på de så kallade sociala bestämningsfaktorerna för hälsa. Det handlar om sociala 
och ekonomiska faktorer som på olika sätt påverkar hur människors hälsa och välbefinnande 
utvecklas genom livet, Rapporten visar också att dessa till stor del är strukturella faktorer som 
samhället kan påverka. Det handlar om uppväxtvillkor för barn, förutsättningar för att klara 
skolan och utbilda sig vidare, få en plats på arbetsmarknaden, ha en inkomst och en skälig 
levnadsnivå, ha en bra bostad, en trygg stadsmiljö, att kunna känna sig delaktig och påverka sitt 
liv och sin hälsa.6 

3.1.3 PISA 
PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment. Det är en internationell 
undersökning som organiseras av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). 
Totalt deltog 72 länder eller regioner i PISA 2015, däribland alla 35 OECD-länder. De flesta 
eleverna gick i grundskolans årskurs nio. PISA har tidigare genomförts år 2000, 2003, 2006, 2009 
och 2012.7 

Mellan den första PISA-studien år 2000 och studien 2012 hade Sverige den största 
resultatförsämringen av alla länder. I PISA 2015 bröts trenden och nu är resultaten tillbaka på 
samma nivå som 2009. Men vad gäller likvärdighet har fem av totalt sju likvärdighetsindikatorer 
försämrats och ingen har förbättrats. Till exempel har elevens familjebakgrund fått ökad 
betydelse för resultaten. 

3.2 Nationellt 

3.2.1 Skollag (2010:800) 
Skolan ska agera kompensatoriskt; ta hänsyn till barns olika behov och sträva efter att uppväga 
skillnader i barns förutsättningar att tillgodogöra sin utbildning. Alla barn ska ges stöd och 
stimulans så att de kan utvecklas så långt som möjligt. Elevers sociala bakgrund ska ha liten, och 
helst minskande betydelse, för deras studieresultat.8 

                                                           
5 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 
6 http://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf 
7 https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-battre-i-pisa-1.255881 
8 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-
800 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
http://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-battre-i-pisa-1.255881
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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3.2.2 Kommissionen för jämlik hälsa 
Regeringen tillsatte 2015 en kommission för jämlik hälsa. Kommissionen har haft i uppdrag att ge 
förslag för att minska hälsoklyftorna i samhället, bl.a. insatser för mer jämlika villkor och 
möjligheter i skola och förskola. Ojämlikhet är självförstärkande. Social position, utbildning och 
hälsa är nära sammankopplat. Kommissionens mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom 
en generation.9 

3.2.3 Skolkommissionen 
Skolkommissionen tillsattes 2015 och har haft i uppdrag att lämna förslag på hur höjda 
kunskapsresultat kan uppnås, kvaliteten i undervisningen förbättras och likvärdigheten öka i den 
svenska skolan. Kommissionens förslag i slutbetänkandet syftar sammantaget till att alla skolor 
ska vara bra skolor. Exempelvis mer resurser till skolor med tuffa förutsättningar 
(socioekonomiskt index), insatser för fler behöriga lärare, en stärkt elevhälsa och en allsidig social 
sammansättning av elever. De förslag som presenteras samverkar med andra förslag och bildar en 
helhet, som kommissionen menar kommer att leda till ökad likvärdighet.10 

3.3 Regionalt och lokalt 

3.3.1 Kommissioner för social hållbarhet 
Flera kommuner i Sverige har arbetat med kommissioner för social hållbarhet där man knutit 
fristående forskare till arbetet. Malmö stad var bland de första i världen att på ett lokalt plan 
analysera skillnader i livsvillkor och ge förslag till konkreta åtgärder som vilar på vetenskaplig 
grund. Gemensamt för de olika kommissionerna är att barns och ungas uppväxtvillkor och 
utbildning definieras som ett huvudområde. Beredningen har tagit del av flera 
forskningsrapporter från Malmö och Stockholm stads kommissioner.11 

3.3.2 Skolan mitt i byn 
Skolan mitt i byn bygger på idéerna kring Community School-rörelsen, som finns i bland andra 
Storbritannien och Kanada. Konceptet innebär att göra skolan till en mötesplats som omfattar 
mer än bara undervisning och mer än bara mötet mellan pedagog och elev. Beredningen har varit 
i kontakt med Göteborgs stad och Halmstad kommun där man infört arbetssättet på skolor i 
socioekonomiskt svaga områden där skolresultaten varit låga, föräldraengagemanget varit mycket 
lågt och eleverna saknat kontakter med samhället utanför området. Huvudmålet har varit att öka 
måluppfyllelsen bland eleverna men andra viktiga mål är att skapa en känsla av sammanhang och 
en meningsfull fritid. 

3.3.3 Elevhälsa i fokus 
Psykisk ohälsa korrelerar med socioekonomisk bakgrund, socialt nätverk, studiesvårigheter, 
skoltrivsel, funktionsnedsättning, mobbing, missnöje med sig själv, trakasserier, hot och 
närstående som dricker alkohol. Arbetsron i klassrummen har minskat över tid. Att sakna 

                                                           
9 http://kommissionjamlikhalsa.se/ 
10 Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. SOU 2017:35 
11 https://malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Hallbarhet/Socialt-hallbart-Malmo.html 
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stadsledningskontoret-/Kommissionen-for-ett-
socialt-hallbart-Stockholm/ 
 

http://kommissionjamlikhalsa.se/
https://malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Hallbarhet/Socialt-hallbart-Malmo.html
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stadsledningskontoret-/Kommissionen-for-ett-socialt-hallbart-Stockholm/
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stadsledningskontoret-/Kommissionen-for-ett-socialt-hallbart-Stockholm/
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arbetsro samvarierar med somatiska besvär såsom huvudvärk. 12 Barn- och skolnämnden i Lunds 
stad har ett utvecklingsmål sedan 2017 att minska negativ stress bland elever. Bland förslag på 
åtgärder finns bland andra mindre fokus på betyg, mer arbetsro och läxhjälp. 

4 Utmaningar 

I detta avsnitt synliggörs de utmaningar som beredningen identifierat under uppdraget. 

4.1 Ojämlikhet i hälsa 

 

Foto: Malmökommissionen 

Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. Ju högre social position desto bättre hälsa. Man kallar 
det för social gradient. Den ökande ojämlikheten i hälsa, som inte bara pågår i Sverige utan i stort 
sett över hela världen, hotar den sociala aspekten av hållbarhet. Om inte människorna har tillit till 
varandra och till samhällsinstitutionerna blir det svårare att upprätthålla det sociala kontraktet i ett 
samhälle. 

Den tydligaste skillnaden syns om vi tittar på förväntad livslängd och utbildningsnivå. Oberoende 
av vilken bakgrund eleverna har så ger goda resultat efter grundskolan effekter på hälsa och 
förväntad livslängd. Elever med låga eller ofullständiga betyg i årskurs 9 har ökad risk för att få 
psykosociala problem eller hamna i kriminalitet och missbruk. Betygen från årskurs 9 har även 
stor betydelse för om eleven kommer att fortsätta utbilda sig. 13 

Som Malmökommissionen uttrycker det: Utbildning är den samhällsstruktur, det system, som äger den 
största potentialen att utrusta barn och ungdomar med kapacitet att överskrida familjebakgrundens sociala 
begränsningar och utveckla god hälsa.14 

                                                           
12 https://utveckling.skane.se/siteassets/folkhalsa_och_social_hallbarhet/dokument/psykisk_ohalsa_ungdom-
_unga_vuxna.pdf 
13 Socialstyrelsen (2010) Social rapport 2010. 
14 http://www.xn--malm-8qa.se/download/18.29aeafd91411614c896307/Popversion2.pdf s. 19 
 

https://utveckling.skane.se/siteassets/folkhalsa_och_social_hallbarhet/dokument/psykisk_ohalsa_ungdom-_unga_vuxna.pdf
https://utveckling.skane.se/siteassets/folkhalsa_och_social_hallbarhet/dokument/psykisk_ohalsa_ungdom-_unga_vuxna.pdf
http://www.malmö.se/download/18.29aeafd91411614c896307/Popversion2.pdf%20s.%2019
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Därför är det oroväckande med resultatet från PISA som visar att likvärdigheten minskar. Det 
system som äger den största potentialen till förändringsutrymme har inte skapat optimala 
förutsättningar för att alla barn och ungas potential kan frigöras. 

4.2 Klyftor i elevernas skolprestationer 
Det finns tre faktorer som har stor betydelse för elevers framgång i skolan och som följd hur väl 
de lyckas senare i deras vuxna liv. Elevens kön, födelseland och föräldrarnas utbildning.15  

4.2.1 Kön 
Pojkar presterar sämre än flickor i skolan och PISA-studien visar att gapet mellan könen är 
ovanligt stort i Sverige. Om vi jämför Ängelholm med riket så ökar gapet ytterligare. Flickor i 
Ängelholm presterar bättre jämfört med riket och pojkar i Ängelholm något sämre jämfört med 
riket. Forskningen är överens om att utmaningen ligger i pojkars läsförståelse. I PISA-studien 
2015 uppvisade 31 % av pojkarna svaga kunskaper i läsförståelse jämfört med 14 % av 
flickorna.16 

 

Källa: Skolverket, SIRIS. (Elever som läst ett modernt språk som språkval kan tillgodoräkna sig det betygsvärdet 
utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan. Det visas i grafen från och med 2014/15 
tillsammans med meritvärdet av de 16 bästa ämnena.) 

 

 

                                                           
15https://www.lr.se/download/18.2aaca42614fa6e7ca6d26bb8/1441741177928/vad_sager_statistiken_om_skolan_i
_din_kommun_201509.pdf 
16 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6109059 
 

https://www.lr.se/download/18.2aaca42614fa6e7ca6d26bb8/1441741177928/vad_sager_statistiken_om_skolan_i_din_kommun_201509.pdf
https://www.lr.se/download/18.2aaca42614fa6e7ca6d26bb8/1441741177928/vad_sager_statistiken_om_skolan_i_din_kommun_201509.pdf
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6109059
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4.2.2 Utländsk bakgrund 
Utländsk bakgrund har elever som är födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda 
föräldrarna födda utomlands. Övriga elever ingår i gruppen med svensk bakgrund, även om en 
förälder är född utomlands.  

Både svenska och internationella studier visar att förutsättningarna för att elever med utländsk 
bakgrund ska lyckas i sina studier skiljer sig från elever med svensk bakgrund. 
Observera att gruppen elever med utländsk bakgrund inte är homogen. Invandringsår, 
födelseland och föräldrars utbildningsnivå är några av de faktorer som varierar. Viktigast av allt är 
dock hur länge eleven har hunnit gå i det svenska skolsystemet innan slutbetyget har utfärdats.17 

 

Källa: Skolverket, SIRIS. (Elever som läst ett modernt språk som språkval kan tillgodoräkna sig det betygsvärdet 
utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan. Det visas i grafen från och med 2014/15 
tillsammans med meritvärdet av de 16 bästa ämnena.) 

4.2.3 Föräldrars utbildningsnivå 
Elever med högutbildade föräldrar har i genomsnitt högre betyg. Föräldrarnas utbildningsnivå 
utgör den starkaste faktorn för resultaten. Men undersökningar visar även att föräldrarnas stöd, 
intresse och förväntningar spelar stor roll. 18 

                                                           
17 http://siris.skolverket.se/siris/ris.graf_gr_meritvarde.analysstod 
18 Bunar (2016) 

http://siris.skolverket.se/siris/ris.graf_gr_meritvarde.analysstod
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Källa: Skolverket, SIRIS. (Elever som läst ett modernt språk som språkval kan tillgodoräkna sig det betygsvärdet 
utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan. Det visas i grafen från och med 2014/15 
tillsammans med meritvärdet av de 16 bästa ämnena.) 

Även om vi inte kan tala om en skolsegregation i Ängelholm liknande den situation vi ser i andra 
kommuner finns skillnader mellan skolor. Skolverket har statistik för den som vill fördjupa sig i 
social sammansättning kopplat till skolresultat på de olika skolorna. Tabellen nedan visar andelen 
(%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen uppdelat per skola och per föräldrarnas 
högsta utbildningsnivå läsåret 2015/16. Om uppgiften baseras på färre än 10 elever visas två 
prickar istället för utfall.19 

 Förgymnasial eller gymnasial 
utbildning 

Eftergymnasial utbildning 

Kungsgårdsskolan, Ängelholm 74 92 
Magnarps skola, Vejbystrand .. 100 
Nyhemsskolan, Ängelholm 75 95 
Strövelstorps skola, 
Strövelstorp 

83 .. 

Söndrebalgs skola, Hjärnarp 87 90 
Toftaskolan, Munka Ljungby 81 90 
 

 

 

                                                           
19https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=gr_betyg2016&p_sub=1&p_ar
=2016&p_lankod=12&p_kommunkod=1292&p_skolkod=&p_flik=GF 
 

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=gr_betyg2016&p_sub=1&p_ar=2016&p_lankod=12&p_kommunkod=1292&p_skolkod=&p_flik=GF
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=gr_betyg2016&p_sub=1&p_ar=2016&p_lankod=12&p_kommunkod=1292&p_skolkod=&p_flik=GF
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5 Analys 

I detta avsnitt argumenteras för hur Ängelholms kommun ska förhålla sig till förra avsnittets 
identifierade utmaningar. Analysen görs utifrån det material som beredningen tagit del av under 
kunskapsinhämtningen och som redovisats tidigare i denna rapport. 

De områden som beredningen har valt att lyfta fram i analysen gynnar likvärdigheten, och i 
förlängningen den sociala integrationen, eftersom de stärker möjligheterna att kompensera för 
barn och ungas olika förutsättningar. Men beredningen vill betona att alla barn har nytta av tidiga 
insatser och satsningar inom dessa områden. 

5.1 Språkutveckling 
5.1.1 Kommunen där vi läser för våra barn 
Mycket görs redan inom bibliotekets läsfrämjande uppdrag som exempelvis sagopåsar på 
familjecentralerna, arbete med mångspråkslitteratur och läsprojekt ihop med skolan. Beredningen 
har tagit inspiration från Göteborgs stad och deras satsning ”Staden där vi läser för våra barn”. 
Daglig läsning påverkar barnets verbala förmåga och skolresultat. Att läsa för sitt barn innebär 
förutom en mysig sagostund fler behöriga till gymnasiet och en bättre hälsa i befolkningen. 
Beredningen har pratat med föräldrar till kommunens yngsta invånare i en medborgardialog och 
konstaterar att de flesta tycker det är prioriterat att läsa för sitt barn. Studier visar dock att 
trenden är att allt färre barn blir lästa för och att svenska elevers läsförståelse har försämrats, 
särskilt pojkarnas. Tidiga insatser med kunskapsspridning på BVC och familjecentraler samt 
uppsökande verksamhet till barnfamiljer är investeringar i att minska skillnader i ordförråd, 
språkutveckling, läsförståelse och resultat i skolan. 

5.1.2 Stärka språkutvecklingen  
Med en tidig och återkommande uppföljning av barns språkutveckling, med tidiga stödåtgärder 
vid behov, kommer effekterna bli mer betydande. Många gånger görs insatser först för äldre 
elever. Ett exempel på det är i Piteå kommun där man har arbetat med manliga förebilder i 
läsning för att öka läsförståelsen hos pojkar på högstadiet. Beredningen menar att det är bra att 
satsa på manliga förebilder och pojkars läsförståelse men vill se liknande projekt för yngre barn 
och deras pappor. Varför inte även i samarbete med föreningslivet där många pojkar också har 
manliga förebilder. 

Ett annat exempel på en tidig insats är att stärka förskolor och skolor med många flerspråkiga 
barn. Utbildad personal och socialt blandade grupper med barn som både har och inte har 
svenska som modersmål är avgörande för att förskolan ska fungera som en arena för integration. 
Utifrån att flest föräldrar väljer förskola och skola efter närhetsprincipen finns anledning att 
fundera över lokalisering av förskolor och skolor så att elevsammansättningen blir integrerad med 
avseende på socioekonomiska, etniska, könsmässiga grunder. 

5.2. En likvärdig förskola 

5.2.1 Inskrivningsgrad 
Forskning som beredningen har tagit del av belyser hur en förskola som skapar goda lärande- och 
utvecklingsmöjligheter kan bidra till att förbättra barnens hälsa. Deltagande i förskola kan vara 
betydelsefullt för barns utveckling och lärande senare i livet och främja skolprestationer. 



16 
 

Forskningen framhåller att deltagande i förskolan är mest gynnsamt för barn från 
socioekonomiskt svaga förhållanden.20 I Ängelholms kommun är inskrivningsgraden i förskola 83 
% av barn 1-5 år (84 % i riket).21  Det som är intressant att titta vidare på utifrån ett 
socioekonomiskt perspektiv är vilka de 17 % som inte går i förskola i Ängelholm är? Och vilka är 
anledningarna till att välja bort förskola? Finns det kopplingar mellan svagare socioekonomiska 
områden och lägre inskrivningsgrad? 

5.2.2 Närvaro 
Beredningen har tittat på statistik över schemalagd tid i förskolan uppdelat per rektorsområde 
och konstaterar att Villan sticker ut med lägre schemalagd tid/vecka för barn 1-5 år. Intressant att 
notera är att om vi bryter ut statistik för barn 1-3 år så har Magnarp, ett område med starka 
socioekonomiska förutsättningar och Villan, ett område med svagare socioekonomiska 
förutsättningar samma siffror. Beredningens analys är att man i ett socioekonomiskt starkt 
område aktivt väljer att gå ner i arbetstid barnets första år eftersom man har inkomster som gör 
att man upplever sig ha råd med det. Beredningens analys är att barn i socioekonomiskt svagare 
område har mindre närvaro av ofrivilliga skäl, t.ex. med anledning av föräldrars arbetslöshet. 

5.2.3 Interna faktorer 
Forskningen lyfter fram storlek på barngrupper, andelen förskolelärare och personaltätheten som 
viktiga faktorer för bra kvalitet i förskolan. Studier har gjorts på hur många personer ett barn 
orkar knyta an till. Ett stort antal olika pedagoger i förskolan spelar roll eftersom barnet till slut 
inte orkar knyta an. I Malmö stad har man sett en koppling mellan ett stort antal olika pedagoger 
och antalet utåtagerande barn. 

Att höja den pedagogiska kvaliteten stärker likvärdigheten. Utifrån att forskningen visar att 
förskolan har störst betydelse för barn från resurssvaga omständigheter och för utsatta barn är 
det viktigt att se hur resurser fördelas mellan områden. 

5.3 Skola och lärande 

5.3.1 Skolkultur 
Varje elevs studiemotivation är avgörande för lärandet. Miljön behöver präglas av höga 
förväntningar på alla elever. Skolkultur är normer och värderingar på en skola, t.ex. studiefokus 
och hög närvaro, som är viktiga värden för att målen ska uppfyllas. Skolkultur förmedlas genom 
ledarskapet och läraren men förväntningar behöver också komma hemifrån. Beredningen 
återkommer till det i kapitel 5.5 ”Föräldraengagemang” här nedan. Skolan handlar inte bara om 
att förvärva kunskap utan också om identitetsskapande och social positionering. Anti-
pluggkulturer drabbar särskilt pojkar eftersom ansträngningar i skolan har fått en feminin 
stämpel. Internationella studier har visat att pojkar som visade intresse i skolarbetet inte 
uppnådde någon popularitet eller hamnade utanför.22 Medborgardialogen med skolungdomar på 
högstadiet och gymnasiet visade att flickorna i högre utsträckning än pojkar svarade att det är 
viktigt att få bra betyg. Beredningen funderar kring om en förklaring till att skillnaderna i betyg 
mellan pojkar och flickor är större i Ängelholm än i riket är att här finns en anti-pluggkultur bland 

                                                           
20 Persson (2012) 
21 http://www.jmftal.artisan.se/ 
22 Björnsson (2005) 

http://www.jmftal.artisan.se/
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pojkar som begränsar deras möjligheter att leva upp till skolans ideal och förväntningar om lust 
att lära, prestation och resultat. 

5.3.2 Koppling till högre utbildning 
Ängelholm står tillsammans med alla andra kommuner i Sverige inför en stor 
rekryteringsutmaning vad gäller pedagoger till förskola och skola inför framtiden. Att vara en 
attraktiv arbetsgivare är avgörande i konkurrensen. Ett exempel på hur man kan vara det är att 
knyta studenter till sig redan under utbildningstiden. Ängelholms kommuns förskolor och skolor 
har en tydlig koppling till högre utbildning- och forskning vilket är mycket positivt. Det finns 
t.ex. ingen annan kommun som har lika många övningsförskolor och övningsskolor med 
verksamhetsförlagd utbildning. Där finns flera pågående forskningsprojekt som är knutna till 
Ängelholms kommun, främst inom naturvetenskap, men ingen forskningsbaserad kunskap inom 
kärnämnena. Det är ett utvecklingsområde. 

5.4 Inkludering med stöd 
Det svenska skolsystemet bygger på alla elevers rätt till utbildning. Det är av avgörande betydelse 
att tidigt upptäcka elever i behov av extra anpassningar och stöd och därefter vidta åtgärder. Det 
är främst två grupper som berörs i förhållande till begreppet inkludering: elever i behov av extra 
anpassningar och stöd, t.ex. med neuropsykiatriska diagnoser, och nyanlända. 

En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan. Elevhälsan behöver förutsättningar 
för att arbeta med förebyggande insatser, för att upptäcka elever med behov av extra stöd och för 
att kunna ge dem insatser inom rimlig tid. Men elevhälsan motsvarar inte fullt ut elevernas behov, 
t.ex. gällande psykisk hälsa utan är beroende av att barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet 
fungerar. Beredningen har observerat att väntetider för psykisk utredning av barn med 
utredningsbehov kan uppgå till två år vilket inte är tillfredställande. Här finns en 
utvecklingsmöjlighet i att hitta samarbetsformer med Region Skåne. 

För nyanlända är studiehandledning och inkludering framgångsfaktorer för goda skolresultat. 
Halmstad kommun har arbetat med etableringsvägledning där man omgående kartlägger vad 
barnet kan, vill och har gjort tidigare vilket förenklar skolplacering. Det har också funnits 
grupphandledning med stöd till ensamkommande vilket motverkat orolig stämning och hög 
frånvaro samt lett till goda relationer där man t.ex. tillsammans tagit steget vidare in i en 
fritidsaktivitet. 

Tilldelade resurser är en viktig förutsättning för att kunna anpassa utbildningen och ge särskilt 
stöd. Skolor med större socioekonomiska utmaningar eller fler elever i behov av extra 
anpassningar kräver fler specialresurser. 

5.5 Föräldraengagemang 
Föräldrarnas förväntningar på och ambitioner för sitt barn samt att föräldrarna är involverade i 
skolarbetet och har kännedom om skolans språk har betydelse för elevernas resultat. Det finns 
stora möjligheter i att utveckla ett kommungemensamt upplägg för föräldramöten och att koppla 
det till föräldrautbildning och till föreningslivet. 

Beredningen har tittat på andra kommuners arbete med Community schools. I Ängelholm finns 
inga utsatta områden liknande i Göteborg och Halmstad men här finns skillnader i resultat mellan 
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skolorna kopplade till socioekonomi (föräldrarnas utbildningsnivå). På Nyhemsskolan hade 95 % 
av eleverna med föräldrar med eftergymnasial utbildning i årskurs 9 godkänt i alla ämnen 2016. 
För elever med föräldrar utan eftergymnasial utbildning var siffran 75 %. 

Beredningen menar att det skulle vara intressant att erbjuda en del av de aktiviteter som 
Community schools erbjuder såsom föräldrautbildningar, förmedling av mentorskap för 
nyanlända och läxläsning med målet att fler elever ska nå målen. Ett pilotprojekt med läxfri skola 
på en skola där det går en större andel elever med föräldrar utan högre utbildning hade också 
varit intressant. I medborgardialogen med skolungdomarna beskrev många hur de slutat med 
fritidsaktiviteter för att de behövde tiden till läxor vilket skapade stress. Kanske går det även att se 
hälsoeffekter som minskad negativ stress för alla elever i ett sådant projekt. 

5.6 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet ger bättre hälsa för alla barn, både flickor och pojkar. Men forskning visar också 
att där finns en koppling mellan fysisk aktivitet och högre betyg bland pojkar. Beredningen har 
tidigare haft ett uppdrag att ta fram en vision om hur utvidgning av fysisk aktivitet i skolan kan 
möjliggöras och kan med anledning av nuvarande uppdrag bara understryka vikten av fysisk 
aktivitet både i skola och på fritiden. Ängelholmsmodellen, som innebär en timmes organiserad 
daglig fysisk aktivitet för alla barn i grundskola och som beredningen presenterade som en 
slutsats i tidigare slutrapport, ska ses som en förebyggande insats för att förbättra livsvillkoren på 
kort och lång sikt. 

5.7 Föreningsliv  
Fritiden är en del av uppväxtvillkoren där många utvecklar färdigheter och skapar identitet. 
Under fritiden kan det skapas möjligheter att lyckas, bygga självkänsla och öka tilltron till den 
egna förmågan vilket kan ha särskilt stor betydelse för dem som har det svårt i skolan.23 Samtidigt 
kan vi se att barn från socioekonomiskt utsatta grupper i lägre grad deltar i föreningslivet. Därför 
behövs verksamheter som till exempel Aktivitet Förebygger. För det första får alla barn en 
naturlig ingång till föreningslivet och för det andra kan den uppsökande verksamheten vara 
avgörande för ett barn där föräldrarna inte har förmågan eller möjligheterna att stötta barnet i 
fritidsaktiviteter. En uppsökande verksamhet går att utöka till att gälla även kulturskolan liknande 
Helsingborgs stads satsning på gratis undervisning för att kulturskolan inte ska exkludera några 
barn.24 Detta skulle också vara en satsning utifrån ett jämställdhetsperspektiv eftersom fler flickor 
än pojkar tenderar att ha kulturella fritidsaktiviteter. 

Ett bra ledarskap inom föreningslivet kan vara avgörande för barns och ungas välmående. Att 
föreningarna har utbildade ledare även för de minsta barnen är viktigt för att vi ska få en bredd 
med barn och unga som fortsätter engagera sig i föreningar. Kommunen kan stötta genom att 
erbjuda lokala utbildningar för föreningarna, i t.ex. värdegrundsarbete, men också ställa krav med 
koppling till aktivitetsbidraget, på utbildade ledare och att inte elitsatsa för tidigt. 

Beredningen ser ett behov av att uppmärksamma och stötta de föreningar som utöver sin 
föreningsverksamhet också driver sociala projekt. Flera av föreningarna som beredningen haft 

                                                           
23 SOU 2017:47 
24 www.hd.se/2018-03-23/gratis-undervisning-ska-gora-att-kulturskolan-nar-fler-barn 

http://www.hd.se/2018-03-23/gratis-undervisning-ska-gora-att-kulturskolan-nar-fler-barn
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kontakt med i en medborgardialog är mycket positiva till ett utvecklat samarbete med skola för 
att ge ungdomarna bästa förutsättningar att nå goda skolresultat. 

5.8 Sociala investeringar 
Sociala investeringar handlar om att investera i människor för att motverka framtida kostnader 
och minska det sociala och ekonomiska utanförskapet.  

En social investering är en avgränsad insats som kostar mer än ordinarie arbetssätt idag men som 
förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt leda till minskade samhälleliga 
kostnader på sikt. Den potentiella avkastningen, både humant och ekonomiskt sett, är störst för 
insatser riktade mot tidiga åldrar. 25 Med ett socialt investeringsperspektiv kan vi minska 
ojämlikheten i hälsa och samtidigt uppnå en god ekonomi eftersom effektiviteten i 
resurshållningen ökar. 

Beredningen har under uppdraget stött på en mängd områden där man kan se sociala insatser 
som investeringar istället för kostnader. Men för att göra det krävs att vi vänder på perspektiven 
tillväxt och välfärd, och ser att välfärd är precis lika viktigt för tillväxt som tillväxt är för välfärd. 
Investeringar i människor, särskilt barn, ger vinster på längre sikt som visar sig genom att fler 
klarar skolan, utbildar sig, arbetar och kan försörja sig och har en god hälsa. Vilket är 
förutsättningar för att vi ska bli en attraktiv plats där företag vill investera och dit människor vill 
flytta. 

6 Slutsats 

6.1 Målbild 
Alla barn ska klara skolan och ges möjlighet att uppnå sin fulla potential. 

6.2 Rekommendationer 
6.2.1 Inrätta en social investeringspolitik med fokus på tidiga insatser 

Social hållbarhet är inte en fråga som kan lösas snabbt och enkelt. Det kommer att krävas samma 
typ av långsiktiga investeringsperspektiv som samhället redan har inom andra områden, till 
exempel infrastruktur och miljö. En social investeringspolitik ger utrymme att arbeta med olika 
sociala projekt i samverkan och med ett minskat stuprörstänkande. Förebyggande insatser mot 
barn och unga ger extra mycket tillbaka för varje investerad krona. Det är ett effektivt sätt att 
skapa en social hållbarhet för framtida generationer. Beredningen anser att: 

- formerna för en social investeringspolitik, med en finansieringsmodell för sociala 
investeringar, ska tas fram. 

- låt fokus för sociala investeringar ligga på tidiga insatser med fokus på barn och unga. 
- värna om, och utveckla, de satsningar i den sociala hållbarheten vi har redan idag och som 

kan ses som sociala investeringar, t.ex. familjecentralens arbete, elevhälsan och Aktivitet 
Förebygger. 

- stötta föreningar som fokuserar extra på social hållbarhet genom att ge dem möjlighet att 
ansöka om medel för genomförandet. 

                                                           
25 www.seeab.se och www.socioekonomi.se 

http://www.seeab.se/
http://www.socioekonomi.se/
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Helsingborgs dagblad www.hd.se/2018-03-23/gratis-undervisning-ska-gora-att-kulturskolan-nar-fler-
barn 

Institutet för Socialekologisk Ekonomi (SEE) www.seeab.se eller www.socioekonomi.se 

Jämlikt Göteborg http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/jamlikt-
goteborg/fokusomraden/staden-dar-vi-laser-for-vara-
barn/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_Q1dLA0cjS19gn0cnQ
1dTI30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCwtpSv/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

Kommissionen för jämlik hälsa http://kommissionjamlikhalsa.se/ 

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm 

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stadsledningskontoret-
/Kommissionen-for-ett-socialt-hallbart-Stockholm/ 

Malmökommissionens webbsida och slutrapport 

https://malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Hallbarhet/Socialt-hallbart-
Malmo.html 

https://malmo.se/download/18.3108a6ec1445513e589b90/1491298327791/malmo%CC%88ko
mmissionen_slutrapport_2014.pdf 

Region Skåne, psykisk ohälsa bland barn, unga och unga vuxna i Skåne 
https://utveckling.skane.se/siteassets/folkhalsa_och_social_hallbarhet/dokument/psykisk_ohals
a_ungdom-_unga_vuxna.pdf 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
http://www.hd.se/2018-03-23/gratis-undervisning-ska-gora-att-kulturskolan-nar-fler-barn
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http://www.seeab.se/
http://www.socioekonomi.se/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/jamlikt-goteborg/fokusomraden/staden-dar-vi-laser-for-vara-barn/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_Q1dLA0cjS19gn0cnQ1dTI30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCwtpSv/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Skollagen http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

Skolverket, jämförelsetal http://www.jmftal.artisan.se/ 

Skolverket om PISA https://www.skolverket.se/om-
skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-battre-i-pisa-1.255881 

Skolverket, SIRIS http://siris.skolverket.se/ 

Världshälsoorganisationen 
http://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf 
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handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom
=&tbDateTo=2017-07-
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”…det är i vardagen, lokalt, nära hemmet, i skolan eller på arbetsplatsen som människor söker rättvisa, lika 
möjligheter och lika värde utan diskriminering. 

Om inte rättigheterna har någon betydelse där så spelar de ingen större roll någon annanstans heller.” 

    Eleanor Roosevelt i FN 1953 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges beredningar fick 2017 i uppdrag att arbeta med frågor under det 
gemensamma paraplyet hållbar utveckling – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Beredning 
omsorgs uppdrag har varit att ta fram en långsiktig målbild för en jämlik kommun. 

En jämlik kommun är nära sammankopplad med social hållbarhet och handlar om att bygga ett 
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper 
missgynnas strukturellt. Begreppen jämlikhet, social hållbarhet och mänskliga rättigheter hör alltså 
ihop. Beredningen har i uppdraget använt mänskliga rättigheter som en utgångspunkt där 
jämlikhet och icke-diskriminering är rättighetsprinciper som fungerar både som mål och som 
medel för social hållbarhet. 

Mänskliga rättigheter är på samma gång en global som lokal fråga. Det är på internationell och 
nationell nivå vi ställer oss bakom konventioner men det är på regional och lokal nivå de ska 
genomföras. Beredningen vill med uppdraget och denna slutrapport öka kunskapen och intresset 
för ett systematiskt människorättsarbete och visa på hur det är kopplat till kommunens olika 
roller som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare. 

I kapitel fem utvecklas detta i en analys där beredningen ger praktiska exempel på hur vi kan 
arbeta systematiskt för mänskliga rättigheter på lokal nivå och hur vi genom att arbeta 
rättighetsbaserat också bidrar till målen i Agenda 2030. Ett systematiskt arbete börjar med att 
mänskliga rättigheter uttrycks i våra styrdokument. Därefter behövs metoder, medel och 
uppföljning. Likaså att en tydlig aktör inom organisationen får till uppgift och har mandat att ta 
ett samlat grepp kring organisationens ansvar för samtliga invånares mänskliga rättigheter. 

För att arbetet med mänskliga rättigheter ska vara långsiktigt hållbart krävs en bred politisk 
förståelse och acceptens med samsyn över blockgränserna kring grundläggande frågor. För att få 
genomslag för politikområdet och för att få effektiv styrning och ledning är det viktigt att högsta 
politiska nivå, kommunfullmäktige, äger frågan, prioriterar den och efterfrågar mätbara resultat. 

Slutsatsen av beredningens arbete är att en jämlik och socialt hållbar kommun kräver ett 
systematiskt arbete med mänskliga rättigheter på lokal nivå. Beredningens starka 
rekommendation är att: 

- Se de mänskliga rättigheterna som grundläggande och låt dem genomsyra vår verksamhet. 
- Använd rättighetsprinciperna icke-diskriminering, jämlikhet, delaktighet, inkludering, 

transparens och ansvar för att göra mänskliga rättigheter i all vår verksamhet. 
- Skapa delaktighet och involvera fler aktörer från både det offentliga, privata och civila 

samhället. 
- Nyttja potentialen i vår agila service- och utvecklingsorganisation som i likhet med 

människorättsperspektivet innebär att sätta individen istället för organisationen i centrum. 
- Arbeta in mänskliga rättigheter i styrdokument som reglementen, mål och 

verksamhetsplaner för nämnder, styrelser och bolag för struktur. 
- Våga ta steget mot ett perspektivskifte. Förändringar kräver både struktur och kultur. 
- Se till att det finns möjlighet för rättighetsbärare att utkräva ansvar om deras rättigheter 

inte tillgodoses eller blir kränkta.  
- Sätt den enskilda människan och hennes rättigheter i centrum i uppföljning och analys.  
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1. Beredningens uppdrag 

1.1 Uppdraget  
Beredningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en långsiktig målbild för en 
jämlik kommun. 

1.2 Bakgrund 
Uppdraget utgår från de sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Hur kan Ängelholm bli en kommun där det är 
attraktivt att leva, jobba och utvecklas för alla människor. För att nå dit måste alla ha samma 
möjlighet till utveckling. En jämlik kommun och region lockar till sig fler människor och skapar 
ytterligare förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling. Hur kan vi skapa inflytande och 
delaktighet, arbeta för service och bemötande på lika villkor och bygga ett tryggt och hållbart 
samhälle? 

1.3 Syfte 
Beredningen arbetar med uppdraget för att: 

- skapa förutsättningar till ett likvärdigt bemötande i kommunens service och tjänster till 
medborgarna, idéburen sektor och näringsliv.  

- en jämlik kommun ger utrymme för kreativitet och är en framgångsfaktor för utveckling 
och ett tryggt och hållbart samhälle. 

- mångfald bland medarbetarna ger en bättre representation av samhället vilket ger 
kommunen som organisation större trovärdighet. 

- få en större kunskap och förståelse bland politiker och i förlängningen chefer och 
medarbetare i Ängelholms kommun för olika grupper. 

- stimulera kommunens nämnder, styrelser, bolag och verksamheter mot en öppen och 
inkluderande kommun, fri från diskriminering – en jämlik kommun. 

1.4 Definition och avgränsningar 
Kommunfullmäktige gav under 2017 sina fem beredningarna uppdrag under det gemensamma 
temat hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. En jämlik kommun är nära 
sammankopplad med social hållbarhet som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och 
dynamiskt samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas 
strukturellt.  

Begreppen jämlikhet, social hållbarhet och mänskliga rättigheter hör alltså ihop. Beredningen 
frågar sig om vi täcker in varje människa när vi säger att vi ska ha ett jämlikt Ängelholm eller om 
vi redan i uppdragsforumleringen kategoriserar? Mänskliga rättigheter tar hänsyn till fler aspekter 
än diskrimineringslagstiftningen av vad som inte får göras, samt vad som måste göras för varje 
människa. Beredningen har därför använt mänskliga rättigheter som en utgångspunkt där 
jämlikhet och icke-diskriminering är rättighetsprinciper som fungerar både som mål och medel 
för social hållbarhet. 

Mänskliga rättigheter är rättigheter som kommer bara utifrån det faktum att du är människa. Det 
handlar om förhållandet individ och myndighet där individens rättigheter ska garanteras i 
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förhållande till myndigheten. Beredningen har diskuterat huruvida individen har skyldigheter och 
landat i begreppet som på engelska kallas för empowerment och som kan översättas till 
egenmakt. Egenmakt är starkt knutet till mänskliga rättigheter och principen om delaktighet. 
Genom att arbeta rättighetsbaserat med delaktighet kan kommunen ge människor egenmakt att 
vara aktiva samhällsmedborgare och därmed främja medborgares aktiva deltagande i 
samhällslivet. 

Beredning för lärande har parallellt med beredning för omsorg arbetat med ett uppdrag om hur 
en väl fungerande förskola och skola samt föreningslivet kan minska utanförskapet och påverka 
både social och ekonomisk hållbarhet för nuvarande och kommande generationer. Därför har 
beredning för omsorg inte fördjupat sig i jämlikhetsfrågor kopplade till förskola och skola. 

Eftersom beredning samhällsbyggnad tagit fram en långsiktig målbild för stadsmiljöer i 
Ängelholm och bebyggda miljöer i tätorterna har beredning omsorg inte fördjupat sig i social 
hållbarhet kopplat till fysisk planering. Däremot har det förekommit gemensamma föreläsningar 
inom detta område för en gemensam kunskapsbas. 

1.5 Beredningens sammansättning 
Pia Radil (S), ordförande 
Pia Ohrberg (EP), 1:e vice ordförande 
Katarina Nilsson (KD), 2:e vice ordförande 
Ale Holm (S), ledamot 
Torgny Handreck (S), ledamot 
Inger Rengstedt (EP), ledamot 
Anna Lonningen (MP), ledamot 

Gunnel Aidemark (L), ledamot 
Owe Johansohn (M), ledamot 
Katrina Dakouri (M), ledamot 
Anders Malm (M), ledamot 
Carin Olsson (C), ledamot 
Mats Sahlin (SD), ledamot 
Sofie Johansson, beredningskoordinator

2 Genomförande 

I detta avsnitt presenteras beredningens arbetssätt. Samtliga handlingar som rör uppdraget, t.ex. 
minnesanteckningar, presentationer, rapporter och underlag finns att tillgå via kommunens 
webbdiarium under diarienummer 2016/8951. 

2.1 Föreläsare 

2.1.1 Externa 
 Ida Texell, ledamot i Agenda 2030-delegationen, gav en gemensam föreläsning för alla 

fem beredningar samt tjänsteorganisationen om FN:s hållbarhetsmål. 
 Tomas Tägil, Peter Siöström och Louise Lövenstierne, arkitekter från Lunds tekniska 

högskola, om värdet av goda, hållbara stadsmiljöer/mötesplatser och vikten av att 
utveckla identitet och särart (gemensam med beredning samhällsbyggnad). 

 Karin Törnström, jurist och utbildare på Antidiskrimineringsbyrån, gav en allmän 
introduktion till normkritik, diskrimineringslagen och berättade hur de arbetar på byrån. 
Föreläsning varvat med övningar. 

                                                           
1 http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-
handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2018
-05-23&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F895&bSearch=S%C3%B6k 

http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2018-05-23&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F895&bSearch=S%C3%B6k
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2018-05-23&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F895&bSearch=S%C3%B6k
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2018-05-23&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F895&bSearch=S%C3%B6k
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 Linda Leveau, samordnare på kommunförbundet Skåne, gav en inspirationsföreläsning 
inom Agila Ängelholm om horisontella principer. 

 Anna Lindström, projektledare Sveriges Kommuner och Landsting, höll i en föreläsning 
och workshop om mänskliga rättigheter. 

2.1.2 Interna 
 Dragan Kostic, mångfaldssamordnare, om konventioner och andra övergripande 

dokument på global, EU-, nationell, regional och lokal nivå, som vi har att förhålla oss till 
i uppdraget. 

 Nermina Crnkic, verksamhetsutvecklare servicestöd, om folkhälsoplanen och 
Hållbarhetsrapport 2017. 

 Dragan Kostic, mångfaldssamordnare, om det lokala mångfaldsarbetet (mångfaldsplan, 
åtgärdsprogram och aktiviteter/nyckeltal) 

 Dag Lanneskog, kvalitetsutvecklare, om mätbara dimensioner av mänskliga rättigheter 
och statistik i Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). 

2.1.3 Webbseminarier 
 Grundläggande webbutbildning inom mänskliga rättigheter 
 Migration, arbete och hälsa: Social hållbarhet och socialt kapital, Per-Olof Östergren, 

Lunds universitet 
 Utanförskapets pris – om sociala investeringar, Ingvar Nilsson, nationalekonom.  
 Politiskt ledarskap, social hållbarhet och medborgardialog, Hans Abrahamsson, freds- och 

utvecklingsforskare. 

2.2 Medborgardialoger 
Beredningen har haft en workshop för att planera medborgardialog i uppdraget. Beredningens 
ledamöter kom vid workshopen fram till att de ville genomföra en medborgardialog kring vad 
som är viktigt för att Ängelholm ska bli en bra plats att leva på för alla. Syftet var att få fler 
perspektiv och att kunna lyfta olika erfarenheter och hitta utmaningar. Ungdomar var en 
prioriterad målgrupp. 

I april genomfördes sedan två medborgardialoger. En fokusgrupp med inbjudna deltagare som 
beredningen valt ut med diskrimineringsgrunderna i åtanke och för att få nya perspektiv och en 
så kallad Open space med ungdomar på gymnasieskolan. Medborgardialogerna kretsade kring 
icke-diskriminering och jämlikhet, delaktighet och inkludering samt idealplatsen.  

3. Omvärldsgranskning 

I detta avsnitt presenteras ett urval av vad som händer i vår omvärld inom området, från global 
till nationell, regional och lokal nivå, som beredningen har tagit del av under uppdraget. I 
avsnittet görs även en övergripande presentation av konventioner, förordningar och lagar som 
styr och påverkar beredningens uppdrag, från internationell till lokal nivå. För den som vill ha 
mer information finns referenser. 
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3.1 Globalt 

3.1.1 Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna2 
FN:s generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. Den består av 30 artiklar som gemensamt uttrycker de grundläggande och 
universella fri- och rättigheterna. Både sådant som alla har rätt till, som frihet och utbildning, och 
sådant som alla har rätt att vara fri från, som slaveri och tortyr. De mänskliga rättigheterna 
begränsar det offentligas möjlighet att utöva makt över individen. Stat, kommuner och landsting 
har ansvaret att respektera, skydda, uppfylla och främja mänskliga rättigheter. 

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör 
handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. (FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna, artikel 1) 

3.1.2 FN:s konventioner om mänskliga rättigheter3 
I den allmänna förklaringen säger länderna att de mänskliga rättigheterna är viktiga men de lovar 
inget. Därför finns konventioner som är regler för mänskliga rättigheter. De länder som skrivit på 
konventionerna lovar att följa reglerna. Sverige har skrivit på många konventioner. Det här är 
några av dem: 

Konventionen mot rasdiskriminering (1972) betyder att med ”alla” menas också andra än vita. 

Konventionen mot diskriminering av kvinnor (1981) betyder att med ”alla” menas även kvinnor. 

Konventionen om barnets rättigheter (1990) betyder att med ”alla” menas också barn. 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2009) betyder att med 
”alla” menas också personer med funktionsnedsättningar. 

                                                           
2 https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf 
3http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionst
exter_pdfversion.pdf 

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
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3.1.3 FN:s globala mål om hållbar utveckling4 

 

Foto: Regeringskansliet/FN 

I september 2015 antog FN:s generalförsamling en ny hållbar utvecklingsagenda, Agenda 2030, 
som ersätter de tidigare milleniemålen. Agendan har namnet Leaving no one behind och de 17 målen 
handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa 
hälsosamma liv och främja välbefinnande, säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning 
och en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. 

Nytt i Agenda 2030 är att den är universell och därmed omfattar alla världens länder. Kommuner, 
landsting och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av agendan för att förena de globala 
målen med verkligheten på lokal nivå. För att lyckas uppnå målen i agendan krävs samordning 
mellan länder, samhällsnivåer, näringsliv och civilsamhället. Beredningens uppdrag knyter an till 
alla 17 mål i Agendan och kanske särskilt till Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 4: God utbildning 
för alla, Mål 5: Jämställdhet, Mål 10: Minskad ojämlikhet, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt, Mål 11: Hållbara städer och samhällen och Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. 

3.2 Europa och EU 

3.2.1. Europakonventionen5 
Gäller i sin helhet som svensk lag. 

3.2.2 EUs stadga om de grundläggande rättigheterna6 
Innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter och blev bindande för unionens institutioner 
och medlemsstater genom Lissabonfördraget 2009. 

                                                           
4 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 
5 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf 
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF
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3.2.3 CEMR-deklarationen7 
Ängelholms kommun har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå. Avsikten med CEMR-deklarationen är att se till att 
diskrimineringslagstiftningen följs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i 
praktik på lokal och regional nivå. Deklarationen omfattar all verksamhet i kommunen, såväl det 
politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och service till invånarna. 

3.3 Nationellt 

3.3.1 Grundlagarna8 
Sverige har tre grundlagar som innehåller mänskliga rättigheter; 
regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Kapitel 2 i regeringsformen innehåller en uppräkning av mänskliga rättigheter och friheter. 
Dessutom innehåller kapitlet förbud mot diskriminering och en särskild bestämmelse 
om Europakonventionen. 

Tryckfrihetsförordningen innehåller särskilda regler om pressfrihet och rätten att meddela 
information till pressen och ta emot allmänna handlingar. Yttrandefrihetsgrundlagen innehåller 
liknande regler för tv, radio och, under vissa omständigheter, databaser. 

3.3.2 Diskrimineringslagen9 
Diskrimineringslagen kan sägas specificera det förbud mot diskriminering som ges både 
i regeringsformen och i Europakonventionen. Den har som uppgift att motverka diskriminering 
och främja lika rättigheter och möjligheter. I diskrimineringslagen anges sju grunder för 
diskriminering och sex former av diskriminerande handlingar och praktiker, samt de områden 
som täcks av förbudet. Förbudet mot diskriminering och kravet på likabehandling är centrala för 
all offentlig verksamhet. 

3.3.3 Kommunallagen10 
Likställighetsprincipen innebär att kommunen ska behandla sina medlemmar lika, om det inte 
finns sakliga skäl för något annat. 

3.3.4 Skollagen11 
I skollagen står att alla ska ha lika tillgång till utbildning, oberoende av geografisk hemvist och 
sociala och ekonomiska förhållanden.  

3.3.5 Socialtjänstlagen12 
Socialtjänstlagen är en ramlag som beskriver vad människor har rätt till. Den slår fast att alla ska 
kunna leva ett så aktivt och tryggt liv som möjligt. Alla ska bemötas med respekt och ha tillgång 

                                                           
7 https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-445-9.pdf?issuusl=ignore 
8 http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/ 
9 http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/ 
10 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-
2017725_sfs-2017-725 
11 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-
800 
12 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-
2001453_sfs-2001-453 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-445-9.pdf?issuusl=ignore
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/
http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
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till god vård och omsorg. I inledningen av socialtjänstlagen står: 
Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet 
- jämlikhet i levnadsvillkor 
- aktiva deltagande i samhällslivet 

3.3.6 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade13 
Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag. Den ger de 
personer som tillhör lagens målgrupp ett utökat skydd för att leva under goda 
levnadsförhållanden. 

3.3.7 Hälso- och sjukvårdslagen14 
Hälso- och sjukvårdslagen riktar sig till alla. Målet är god hälsa och vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upptill sjuksköterskenivå i 
särskilda boendeformer och dagverksamheter. Hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även de 
rehabiliterande insatser som ges av arbetsterapeut och sjukgymnast. Kommunens ansvar omfattar 
både personer som får sitt behov tillgodosett genom socialtjänstlagen och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 

3.3.8 Jämställdhetsmyndigheten15 
Den 1 januari 2018 inrättades en jämställdhetsmyndighet med uppdrag att säkerställa att 
regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom nära samverkan med andra 
statliga myndigheter, kommuner, landsting och näringslivet. 

3.3.9 Socialstyrelsen16 
Socialstyrelsen är en statlig myndighet med verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. Större delen av verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom 
dessa områden. Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt 
arbetssätt utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och en viktig del av biståndsbedömningen. 

3.3.10 Överenskommelse mänskliga rättigheter mellan SKL och regeringen17 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen har en överenskommelse om ett 
gemensamt arbete för att stärka mänskliga rättigheter. SKL arbetar med att öka kunskapen om 
hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken i kommunala verksamheter och stöttar 
kommuner i utvecklingsarbetet. Beredningen har använt SKLs plattform för policy- och 
verksamhetsutveckling som ett underlag i arbetet. Genom SKL finns idag nätverk och framöver 
kommer troligtvis fler möjligheter till stöd i utvecklingsarbetet med mänskliga rättigheter. 

                                                           
13 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-
service-till-vissa_sfs-1993-387 
14 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-
sjukvardslag_sfs-2017-30 
15 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/ 
16 http://www.socialstyrelsen.se/individensbehovicentrumibic 
17 https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/overenskommelsemr.702.html 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/
http://www.socialstyrelsen.se/individensbehovicentrumibic
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/overenskommelsemr.702.html
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3.4 Regionalt och lokalt 

3.4.1 Piteå, Uppsala, Lund 
Ledamöterna har tagit del av hur tre andra kommuner; Piteå, Uppsala och Lund, på olika sätt 
aktivt arbetar för en jämlik kommun. Urvalet av kommuner har gjorts utifrån att de förekommer i 
exempel som lyfts fram av SKL. 

Piteå kommun inledde 2014 ett arbete för mångfald, bland annat genom olika former av 
medborgardialog. Av svaren blev det tydligt att majoriteten av medborgarna associerade mångfald 
med mänskliga rättigheter. Piteå använder nu mänskliga rättigheter som ett paraply för mångfald, 
integration och jämställdhet. 

Uppsala kommun prioriterar jämlikhet och ett normkritiskt förhållningssätt både när det gäller 
invånare och medarbetare. Uppsala deklarerar att man ska vara ett föredöme när det gäller 
skyddet av de mänskliga rättigheterna. Satsningar görs bl.a. på hbtq-diplomering och 
jämställdhetspris. 

Lunds kommun satsar på att bli en stad för mänskliga rättigheter (MR-stad) vilket rent konkret 
innebär att staden åtar sig att alltid ta hänsyn till kriterierna för mänskliga rättigheter i varje beslut 
man tar som rör medborgarna oavsett om det gäller stadsplanering eller äldrevård. 

4 Utmaningar 

I detta avsnitt synliggörs de utmaningar som beredningen har identifierat under uppdraget. 

4.1 Finns risk för perspektivträngsel? 
Det pågår arbete, som även om det inte kallas mänskliga rättigheter, handlar just om att arbeta för 
allas lika värde och rättigheter. Jämlikhet, mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och social 
hållbarhet riskerar att tränga ut varandra genom att konkurrera mellan olika sätt att se på, och 
förstå, verksamheter. 

4.2 Vems är ansvaret för mänskliga rättigheter? 
Mänskliga rättigheter är internationella avtal med lokal praktik. Det är i det lokala samhället som 
brister i mänskliga rättigheter märks mest. Medvetenheten om den lokala nivåns viktiga roll i 
genomförandet av mänskliga rättigheter är idag bristfällig. 

4.3 Uttalas mänskliga rättigheter i våra styrdokument? 
Ett rättighetsinriktat utvecklingsarbete börjar med styrdokumenten. Om mänskliga rättigheter 
inte finns med i styrning och ledning kommer ingen förändring att ske.  

4.4 Involverar vi människor så att vi fattar rätt beslut? 
I Sverige har vi en tradition av att myndigheterna vet bäst. Men vi vet inte om det är lösningar på 
individens problem.  Det hindrar oss ibland att uppnå resultaten som vi kunde fått om vi arbetat 
med dialog. Detta gäller både medborgardialoger, när man formar politik, och tjänstedesign eller 
brukardialog, i våra välfärdstjänster. 
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4.5 Hur följer vi upp mål? 
Det går att använda mänskliga rättigheter och de sex principerna för rättighetsbaserat arbetssätt 
som presenteras i stycke 5.3 här nedan för att göra rättighetsanalys av våra indikatorer och följa 
upp mål. Risken att där blir luckor, avvikelser och felaktiga antaganden är stor om vi inte 
involverar de som är berörda i val av indikatorer samt i uppföljningen. Vi kan också dra nytta av 
indikatorer för mätbara dimensioner av mänskliga rättigheter i kommunerna som finns i Kolada 
(Kommun och landstingsdatabasen). 18 Där finns möjlighet till jämförelse med andra kommuner. 

5 Analys 

I detta avsnitt argumenteras för hur Ängelholms kommun ska förhålla sig till förra avsnittets 
identifierade utmaningar. Analysen görs utifrån det material som beredningen tagit del av under 
kunskapsinhämtningen och som redovisats tidigare i denna rapport. 

5.1 Normer och fördomar 
Normer är förväntningar och underförstådda regler som finns överallt, som alltid kommer att 
finnas och som är nödvändiga för att vi ska kunna leva tillsammans och för överlevnad. Men det 
gäller att vara medveten om att normer lätt leder till fördomar, att vi antar saker om människor 
utan att veta om det stämmer. Om man sedan agerar utifrån sina fördomar är det i sin tur risk för 
diskriminering. 

Normer förändras över tid. De första rättighetsstadgorna gällde bara vita män vilket är uttryck för 
samhällets normer vi den tidpunkten. Normer blir problematiska när de blir en fråga om makt, 
där det är ett krav att ingå i normen för att t.ex. få ett visst yrke, uppnå en viss position i 
samhället eller synas i media. För att arbeta mot ett jämlikt samhälle där alla i praktiken är lika 
mycket värda måste vi vara medvetna om vilka normer som finns, hitta de normer som 
exkluderar och försöka förändra dem. Det är ett arbete som aldrig tar slut. 

5.2 Ansvaret för mänskliga rättigheter 
Mänskliga rättigheter är universella och bygger på en idé om att alla människor är födda fria och 
lika i värde. Det innebär en princip om mänsklig värdighet. En värdighet vi alla har rätt till bara 
utifrån det faktum att vi är just människor. Mänskliga rättigheter är på samma gång en global som 
lokal fråga. Det är på internationell och nationell nivå vi ställer oss bakom konventioner men det 
är på regional och lokal nivå de ska genomföras. Beredningen menar att vi behöver prata om 
mänskliga rättigheter i Sverige, i Ängelholm, som något som rör alla och inte bara vissa grupper 
eller människor i andra länder. Rätt till utbildning, vård och omsorg är rättighetslagstiftning som 
tillkommit med konventionerna för mänskliga rättigheter som grund. Ängelholms kommun har 
ansvar för att respektera, skydda, uppfylla och främja de mänskliga rättigheterna lokalt. 

5.3 Rättighetsbaserat arbetssätt 
Mänskliga rättigheter utgör en grund för all offentlig verksamhet. Kommunen har fyra uppdrag 
för att säkerställa välfärd på kort och lång sikt; som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör 
och arbetsgivare. Principerna icke-diskriminering, jämlikhet, deltagande, inkludering, transparens 

                                                           
18 https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16661&tab_id=96580 

https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16661&tab_id=96580
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och ansvar hjälper till att göra mänskliga rättigheter och finns inom vart och ett av de fyra 
uppdragen. 

Icke-diskriminering och jämlikhet är både utgångspunkter och metoder för hur vi ska uppnå de 
mänskliga rättigheterna. Icke-diskriminering innebär att vi bör ha särskilt stort fokus på grupper 
som löper särskilt stor risk att utsättas för diskriminering och andra rättighetskränkningar. 
Jämlikhet handlar om att vi ska ge lika god service till alla som bor och vistas här. 

Deltagande och inkludering kan användas såväl för att förbättra välfärdstjänsterna som för att ge 
möjlighet att påverka politiska beslut. Delaktighet innebär att varje individ ska ges möjlighet att 
vara delaktig i frågor och beslut som rör henne. Inkludering handlar om att alla som har rätt till 
en tjänst också vet om att den finns och kan använda den.  

Transparens är viktigt för att rättighetsbärarna ska veta vilka beslut som har fattats och för hur 
ansvar kan utkrävas. 

Om vi har ambitionen att vara en jämlik kommun behöver vi stärka vårt systematiska arbete med 
mänskliga rättigheter, vilket inkluderar budget, policy- och styrdokument och att man 
systematiskt följer upp, analyserar och rapporterar resultat utifrån ett rättighetsperspektiv. Det går 
att använda de sex principerna för att göra rättighetsanalys av våra indikatorer och följa upp mål. 
Botkyrka kommun har t.ex. fattat beslut om att mänskliga rättigheter ska vara vägledande när de 
planerar och genomför olika verksamheter. Det handlar inte om att lägga till ytterligare en aspekt 
utan om att de mänskliga rättigheterna ska utgöra grunden för och genomsyra all verksamhet. 
Det innebär en perspektivförskjutning från vi erbjuder dig det här till du har rätt till det här där 
medborgarna inte ses som kunder utan som rättighetsbärare. Ett hållbart samhälle bygger på att 
de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Oavsett vilka mål vi väljer, kommunala eller Agenda 2030, 
så kan vi använda mänskliga rättigheter som medel. Mänskliga rättigheter behöver kopplas ihop 
med pågående kvalitetsarbete. 

5.3.1 Kommunen som samhällsaktör 

 

Kommunen omfattar ett avgränsat geografiskt område där de mänskliga rättigheterna bör få 
konsekvenser genom att vi strävar efter att involvera alla berörda medborgare i planerings- och 
utvecklingsprocesser som till exempel stadsplanering. Ungdomarna som beredningen pratade 
med i medborgardialogen upplever Ängelholm som en segregerad stad. Olika grupper lever 
parallellt utan gemensamma mötesplatser och kontaktytor. Ungdomarna pekar ut områden där 
det bara bor personer med en viss bakgrund och andra där det bor personer med en annan 
bakgrund. De lyfter att bostadspriser och avsaknad av blandade bostadsformer är en orsak till 
segregationen. Uppdraget som samhällsaktör handlar om att vi ska planera, bygga och investera 
utifrån alla medborgares ekonomiska, sociala och kulturella situation och med särskild hänsyn till 
underrepresenterade grupper och sträva efter en minskad bostadsegregation. 
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En annan fråga som rör kommunens uppdrag som samhällsaktör handlar om trygghet. Både 
fokusgruppen och ungdomarna som beredningen har pratat med uttrycker att samhället är 
mindre tryggt för minoriteter. Kommunen som samhällsaktör ska bidra till att alla medborgare 
känner sig trygga och motverka alla typer av diskriminering och hatbrott. Normer och fördomar 
föds i slutna sällskap och beredningen menar att vi behöver mötesplatser men även uppsökande 
verksamhet och aktiva åtgärder för att möjliggöra möten mellan olika grupper. Ungdomarna 
beredningen pratat med lyfte fram att normer till stor del följer med hemifrån och att 
möjligheterna att motverka fördomar finns i skolan, där alla unga ändå är. De upplevde att det 
finns stor potential att utveckla samarbeten mellan olika program på gymnasieskolan för möten 
mellan grupper. Även i fokusgruppen kretsade samtalet kring att kämpa mot fördomar som en 
process som börjar i skolan. 

Både under medborgardialogen med ungdomar och i fokusgruppen kom frågan om tillgänglighet 
till det offentliga rummet upp. ”Det måste vara jobbigt att sitta i rullstol. Jobbigare än det hade 
behövt vara” som en av ungdomarna uttrycker det. Uppdraget som samhällsaktör handlar om att 
kommunen ska bidra till att alla offentliga lokaler och allmänna platser görs tillgängliga och 
användbara för alla. Genom att göra det bidrar vi dessutom till Mål 11: Hållbara städer och samhällen 
i Agenda 2030. 

5.3.2 Kommunen som demokratiaktör 

 

Det är viktigt att främja de mänskliga rättigheterna för att vi ska kunna upprätthålla ett 
demokratiskt samhälle. Den lokala demokratin har de politiska partierna som bas och det är i fria, 
allmänna och hemliga val som medborgare utkräver ansvar för tidigare politik och beslutar om 
vilket parti som ska företräda dem den kommande mandatperioden. Viktigt är därför att skapa 
tillit för den representativa demokratin och dess utövare. Tillit skapas genom att arbeta 
rättighetsbaserat och involvera medborgare på ett tidigt stadium i utvecklingen av både politikens 
innehåll, prioriteringar och beslutsfattande samt genom att säkerställa att underrepresenterade 
grupper kan göra sina röster hörda. 

Ungdomarna sätter fingret på en av våra stora demokratiutmaningar: ”De grupper i samhället, 
som har det bättre ställt och som passar in i normen, har större inflytande än andra grupper.” 
Vad händer med tilliten när de som leder kommunen inte representerar medborgarna? Att rösta 
var fjärde år kommer inte att lösa problemen, inte ens bota symptomen. Beredningen menar att 
vi behöver arbeta uppsökande för att nå dem som är direkt berörda och skapa möjlighet till 
delaktighet i politiska beslut. Vi behöver fundera över om problemet verkligen är ett lågt 
engagemang bland medborgarna eller om det handlar om sättet vi har organiserat oss och vår 
inställning. Är de här grupperna, som inte hörs, verkligen svåra att nå eller handlar det om att de 
är lätta att ignorera? 
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Ungdomarna ser medborgardialog som ett bra sätt att bli hörda och lyfter även fram 
ungdomsfullmäktige. Även fokusgruppen önskar mer dialog för inkludering av alla medborgare. 
Beredningen vill lyfta fram arbetssättet i kommunfullmäktiges beredningar, där vi genom 
medborgardialog bjuder in människor för att forma politik, som ett sätt att arbeta 
rättighetsbaserat. Särskilt i komplexa frågor, där kommunen som ensam aktör inte kan lösa 
frågan, finns stora möjligheter för medborgardialog som verktyg i det politiska arbetet. 
Beredningarnas arbetssätt kan utvecklas ytterligare för att undvika att falla in i nämndernas 
arbetssätt och hamna i sammanträdesrummet. 

En annan demokratisk process för att involvera medborgare är medborgarbudget. Genom 
dialogmetoder och möten mellan medborgare skapas möjlighet att vara med och prioritera hur 
gemensamma resurser ska användas. Medborgarbudget är i första hand en process för 
engagemang men medborgarbudget innebär också att resurser spenderas mer effektivt. Intressant 
ur ett demokratiperspektiv är att medborgarbudget ger ett ökat deltagande i vanliga val. Särskilt 
bland grupper som annars inte deltar. Att involvera människor i beslut och genomförande leder 
till en ökad tillit till det gemensamma och därmed till demokratin. 

Genom att använda medborgardialog för att forma politik kan vi identifiera problem, bjuda in 
människor och utforma nya förslag tillsammans. Då bidrar vi till Mål 16: Fredliga och inkluderande 
samhällen i Agenda 2030. 

5.3.3 Kommunen som välfärdsaktör 

 

I Sverige har kommunerna en viktig roll för att skapa genomslag för FN:s konventioner om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Till exempel rätten till hälsa, utbildning, bostad och 
arbete. Hur rättigheterna ska förverkligas är ofta föremål för lokala politiska beslut. En del 
rättigheter är tvingande medan andra ska uppfyllas utifrån ekonomiska villkor. Då kan det uppstå 
en konflikt mellan målsättningen att främja de mänskliga rättigheterna och de resurser som finns 
att tillgå. Beredningen vill att Ängelholms kommun ser mänskliga rättigheter som en 
utgångspunkt för ett proaktivt arbete som leder till minskade kvalitetsbrister och mer effektivt 
resursutnyttjande. 

Att använda ett människorättsperspektiv är ett redskap för att göra rätt. Vår agila service- och 
utvecklingsorganisation är ett steg framåt för att bryta de så kallade stuprören där var och en 
värnar sin del. Ett rättighetsperspektiv ger ytterligare verktyg att se när det behövs samarbete över 
verksamhetsgränser, såväl organisatoriskt som på individnivå. 

I artikel 1 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna har dignity översatts till värde. 
Beredningen har diskuterat begreppen och skillnader mellan värde och värdighet. Beredningen 
menar att mänskliga rättigheter handlar om rätten till ett värdigt liv vilket kräver en människosyn 
där alla har egna resurser och egen kompetens. Oavsett om du är barn eller äldre så är du 
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egenexpert. Vi behöver organisera ett välfärdssamhälle som förmår ta hand om de här 
egenexperterna. Tjänstedesign, eller brukardialog som det också kallas, är dialog för att förbättra 
välfärdstjänsterna. Vi som experter, eller rättighetsbärare, behöver vara genuint nyfikna på 
egenexperten, eller rättighetstagaren. För att ta ett fiktivt exempel så känner Maria, som har stöd 
enligt LSS, att livsrummet är begränsat. Maria älskar teater men det finns aldrig tid att komma 
iväg eftersom biståndet äts upp av aktiviteter som Maria inte känner behövs. Genom att inkludera 
Maria, och låta henne styra över vad den biståndsbedömda tiden ska användas till, kan vi öka 
Marias livskvalitet och dessutom ta bort rutinartade arbetsuppgifter från biståndshandläggaren 
och frigöra tid för mer kvalificerade arbetsuppgifter. Rättighetsbaserat arbetssätt kan också vara 
kvalitetshöjande. 

Genom att implementera och följa upp principen om icke-diskriminering i våra tjänster bidrar vi 
till Mål 10: Minskad ojämlikhet i Agenda 2030. 

5.3.4 Kommunen som arbetsgivare 

  

Ängelholms kommun är en stor arbetsgivare med arbetsplatser som inte bara ska säkerställa 
mänskliga rättigheter som demokrati- och serviceaktör utan även säkerställa de anställdas 
rättigheter. Diskrimineringslagstiftningen reglerar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare 
för att ingen ska diskrimineras i samband med anställning, lönesättning, föräldraledighet eller 
annan tjänstledighet.  

I Kolada finns ett antal indikatorer utvalda för att spegla mätbara dimensioner av mänskliga 
rättigheter.19 Lönegapet mellan kvinnor och män är en sådan. Att lönegapet mellan kvinnor och 
män som är anställda av kommunen är nästan 1000 kronor (median 2016) är inte jämlikt. 
Beredningen anser att en lönekartläggning som fungerar framåtsyftande är nödvändig för att 
komma tillrätta med problemen och inte endast använda den som en förklaringsmodell. Dra 
nytta av jämförelsen med andra kommuner i Kolada och titta närmare på kommuner där 
skillnaderna är små. Vad gör de som inte vi gör. Vilka är framgångsfaktorerna? 

Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera fler nya medarbetare de närmaste åren. Dels med 
anledning av pensionsavgångar dels eftersom befolkningen blir äldre och behovet av vård och 
omsorg ökar. Rätt till heltid för medarbetare i välfärden är en viktig fråga för att klara välfärdens 
rekryteringsutmaningar men också för att öka jämställdheten. Fler kvinnor än män arbetar deltid 
och det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män på den svenska 
arbetsmarknaden. Ängelholm har genom beslutet i kommunfullmäktige om att anta 
handlingsplan för ”Heltid som norm” för Ängelholms kommun 2018-2021 tagit ett steg för att 
öka jämställdheten och likvärdiga möjligheter. Genom det bidrar vi till Mål 5: Jämställdhet och Mål 
8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030. 

                                                           
19 https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16661&tab_id=96580 

https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16661&tab_id=96580
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6 Slutsats 

6.1 Målbild 
Ängelholms kommun ska arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter på lokal nivå för en 
jämlik och socialt hållbar kommun som bidrar till Agenda 2030. 

6.2 Rekommendationer 

6.2.1 Se de mänskliga rättigheterna som grundläggande och låt dem genomsyra vår 
verksamhet 

Begreppet mänskliga rättigheter har varit ockuperat av att det rör bistånd och andra länder men 
grunden för vårt kommunala uppdrag handlar om att tillgodose rättigheter. Sverige har förbundit 
sig till en rad konventioner och det är på regional och lokal nivå som dessa ska följas. Med fokus 
på mänskliga rättigheter kan vi förflytta oss från att vara en slags serviceleverantör, där vi erbjuder 
en tjänst, till att vara en organisation som uppfyller rättigheter. 

6.2.2 Använd rättighetsprinciperna icke-diskriminering, jämlikhet, delaktighet, 
inkludering, transparens och ansvar för att göra mänskliga rättigheter i all vår 
verksamhet 

Mänskliga rättigheter är bindande juridik om att tillgodose och skydda rättigheter men handlar 
också om på vilket sätt det görs, hur man kan arbeta rättighetsbaserat. Rättighetsprinciperna går 
att använda från planering och genomförande till uppföljning och utvärdering i all verksamhet. 

6.2.3 Skapa delaktighet och involvera fler aktörer från både det offentliga, privata och 
civila samhället 

För att arbeta ur ett rättighetsperspektiv måste vi involvera och inkludera. Utveckla möjligheterna 
till deltagande och inkludering för att förbättra välfärdstjänsterna genom 
brukardialog/tjänstedesign och möjlighet till påverkan av politiska beslut genom 
medborgardialog. 

6.2.4 Nyttja potentialen i vår agila service- och utvecklingsorganisation som liksom 
människorättsperspektivet innebär att sätta individen istället för organisationen 
i centrum 

Lämna stuprörsarbete och öppna upp för samarbete genom att utveckla de agila arenorna för mer 
samverkan mellan aktörer från det offentliga, privata och civila samhället som kan ge helt nya 
lösningar och bättre resultat. 

6.2.5 Arbeta in mänskliga rättigheter i styrdokument som reglementen, mål och 
verksamhetsplaner för nämnder, styrelser och bolag för struktur  

Ett rättighetsinriktat utvecklingsarbete börjar med styrdokumenten. Mänskliga rättigheter ska 
finnas med som både mål och medel. Arbetet med mänskliga rättigheter behöver konkretiseras 
och systematiseras. Nyttja det stöd som finns att få genom SKL och arbeta för att bli en MR-
kommun. 

6.2.6 Våga ta steget mot ett perspektivskifte 
Mänskliga rättigheter kräver förutom struktur även ett nytt förhållningssätt där såväl ledning som 
profession inte tror eller tar för givet att man vet utan istället tar reda på förutsättningar och 
åsikter och litar på att människor är kompetenta och att de får verktygen att vara det. 
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6.2.7 Se till att det finns möjlighet för rättighetsbärare att utkräva ansvar om deras 
rättigheter inte tillgodoses eller blir kränkta  

Politik och ledning behöver återkoppling om rättigheter inte tillgodoses. För medborgare behövs 
en instans att vända sig till. Inrätta ett ombud eller inled ett samarbete med 
Antidiskrimineringsbyrån. 

6.2.8 Sätt den enskilda människan och hennes rättigheter i centrum i uppföljning och 
analys 

Genom att i uppföljning och analys arbeta med referensgrupper som består av nyckelpersoner 
från verksamheten, representanter från civilsamhället och medborgare så ökar chanserna att få in 
människorättsperspektivet. Använd indikatorer för mänskliga rättigheter som är gemensamma för 
flera kommuner för att möjliggöra jämförelser med andra. 

 



Reservation från Katarina Nilsson Kristdemokraterna 

 

Jag som kristdemokrat delar inte beredningens uppfattning 
om ”heltid som norm.” 

Vi är överens om att den enskilda människan är sin 
egenexpert och ska lyssnas på. 

När nu politiken i Ängelholm har antagit 
handlingsplan ”heltid som norm” anser jag att man sätter sig 
över den enskilda människan och dennes livssituation. Det är 
en mänsklig rättighet  att anses som normal om man under 
perioder i livet väljer deltidstjänst. Mål 3 Hälsa och 
välbefinnande 

 Det är kommunens ansvar att kunna erbjuda goda och 
jämlika anställningsvillkor både för män och kvinnor. 
Lönemässigt, gällande sysselsättningsgrader och arbetsturer 
(undvika delade turer) .Heltid ska absolut vara en rättighet 
men deltid också en möjlighet. 

Det är just signalvärdet i uttrycket ”heltid som norm” jag är 
emot då det signalerar 

1. att obetalt arbete som att ta 
hand om egna barn eller sjuka anhöriga inte har ett värde.    

2. att det är normalt att små barn 
tillbringar mer än heltid (45-50 timmar/v) på förskola (strider mot att 
alla beslut ska tas utifrån barnperspektivet) 

3. att det är mansnormen som är 
det normala då det är betydligt flera kvinnor än män som väljer 
deltider. 

För övrigt ställer jag mig bakom rapporten. 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-10

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 269                  Dnr   KS 2018/668

Reglering av mark från Skörpinge 15:4 (privatägd) till Skörpinge 
16:3

Ärendebeskrivning
Fastigheten Skörpinge 15:4 är en mindre jordbruksfastighet om ca 5 hektar som ligger inom 
område för eventuell ny bebyggelse i Ängelholms kommuns översiktsplan 2035. 

Kommunen önskar förvärva åkermarken (tre separata skiften om totalt ca 4 hektar) 
tillhörande Skörpinge 15:4 och genom fastighetsreglering införliva denna i Kommunens 
fastighet Skörpinge 16:3. Markförvärvet sker för att säkra rådigheten över området inför 
framtida eventuella förtätningar. 

Mark- och exploateringsenheten har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering 
som ägaren till Skörpinge 15:4 har undertecknat.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 18 september 2018
Förslag till överenskommelse om fastighetreglering 
Kartskisser

Yrkanden 
Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Jim 
Brithén (EP), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer i yrkandet.

Stig Andersson (-) yrkar avslag till förslag till beslut.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Åsa Larssons (S) med fleras yrkande, dels 
bifall till Stig Anderssons (-) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Åsa 
Larssons (S) med fleras yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med Bertil 
Jansson, ägare till Skörpinge 15:4.
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Reglering av mark från Skörpinge 15:4 (privatägd) till Skörpinge 
16:3 (Ängelholms kommun) 

Ärendebeskrivning
Fastigheten Skörpinge 15:4 är en mindre jordbruksfastighet om ca 5 hektar som ligger inom 
område för eventuell ny bebyggelse i Ängelholms kommuns översiktsplan 2035. 

Kommunen önskar förvärva åkermarken (tre separata skiften om totalt ca 4 hektar) 
tillhörande Skörpinge 15:4 och genom fastighetsreglering införliva denna i Kommunens 
fastighet Skörpinge 16:3. Markförvärvet sker för att säkra rådigheten över området inför 
framtida eventuella förtätningar. 

Mark- och exploateringsenheten har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering 
som ägaren till Skörpinge 15:4 har undertecknat.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 18 september 2018
Förslag till överenskommelse om fastighetreglering 
Kartskisser

Utredning
Fastigheten är belägen omedelbart söder om pågående detaljplan Skörpinge 84:7 m.fl., 
Rönneboda samt i omedelbar anslutning till kommunens fastighet Skörpinge 16:3, se 
kartskisser. Tätbebyggelsen i denna del av Ängelholm kan i framtiden komma att växa 
ytterligare söder om Höja Landsväg och då troligtvis även beröra Skörpinge 15:4. 

Ersättningen för området är överenskommen och ska uppgå till 1 000 000 kronor samt 
ytterligare 25 kr/m² (250 000 kronor/ha) för överförd mark överstigande 4 ha. Ersättningen 
är beräknad utifrån tidigare försäljningar av jordbruksmark inom Ängelholms kommun och 
omfattar förutom rena åkermarksvärdet även eventuella förväntningar om framtida 
bebyggelse. Enligt LRF konsults prisstatistik var snittpriset på åkermark inom aktuellt område 
(utan förväntningsvärde), år 2017, 195 000 kronor/hektar.
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Upprättad överenskommelse är villkorad av att kommunen erhåller tillstånd enligt 
jordförvärvslagen samt att tänkt fastighetsbildning går att genomföra.

Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för att överföra marken från 
Skörpinge 15:4 till 16:3.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med Bertil 
Jansson, ägare till Skörpinge 15:4.

_____

Lilian Eriksson Mikael Fritzon
Kommundirektör Chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Mark- och exploateringschef med två av tre överenskommelser i original



Utskrift
KARTSKISSER

LISR
Rektangel

LISR
Polygon

LISR
Polygon

LISR
Polygon

LISR
Oval



Utskrift
KARTSKISSER

LISR
Rektangel

LISR
Textruta
Grönt område: pågående detaljplanearbete

LISR
Oval



Utskrift
KARTSKISSER

LISR
Textruta
Brunt område:nytt större bebyggelseområde enligt ÖP 2035

LISR
Oval

LISR
Rektangel



1(3) 

Överenskommelse om fastighetsreglering 

Denna överenskommelse om fastighetsreglering har ingåtts mellan ägarna av: 

Skörpinge 16:3 

och 

Skörpinge 15:4 

Angelholms kommun 
Östra vägen 2 
262 80 Angelholm 

Bertil J ansson 
Rännebodavägen 82 
262 93 Angelholm 

(212000-0977) 

(19320516-3557) 

Agarna till berörda fastigheter är överens om följande: 

F as tighetsreglering 

Ersättning 

Från Skörpinge 15:4 överförs figur 1 (ca 17 500m2
), figur 2 (ca 

16 000 m 2
) och figur 3 (ca 8 000 m2

) på bifogad kartskiss till 
Skörpinge 16:3. 

Agaren av Skörpinge 16:3, Angelholms kommun ska till ägaren av 
Skörpinge 15:4, Bertil Jansson betala totalt 1 000 000 kronor samt 
ytterligare 25 kr/m2 för överförd areal överstigande 4 ha. 

100 000 kronor av ersättningen ska betalas senast 10 dagar efter att 
denna överenskommelse är undertecknad av båda parter. 

400 000 kronor av ersättningen ska betalas senast 1 O dagar efter att 
Angelholms kommun erhållit förvärvstillstånd samt att 
Lantmäterimyndigheten bekräftat att inga formella hinder finns för 
att genomföra fastighetsregleringen (fram till beslut). 

Resterande belopp ska betalas senast 30 dagar efter att 
Lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. 

Om betalningen sker efter överenskommen tid betalas ränta enligt 6 
§ räntdagen från förfallodagen tills betalning sker. 
Ersättningen ska återbetalas om överlåtelsen inte går att genomföra. 

Tillträde Tillträde sker när förrättningen vunnit laga kraft och ersättningen är 
betald. 

Ansökan om förrättning Angelholms kommun ansöker om fastighetsreglering i enlighet med 
denna överenskommelse. Agaren till Skörpinge 15:4 biträder härmed 
ansökan. Kostnaderna för fastighetsregleringen betalas av Angelholms 
kommun. 



Övrigt 
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Förvärvet kräver tillstånd enligt jordförvärvslagen för att vara giltigt. 

Marken överförs vid tillträdet i befintligt skick utan vidare 
förpliktelser för ägaren till Skörpinge 15:4. 

Ägaren till Skörpinge 15:4.betalar kostnader och erhåller intäkter 
kopplade till det aktuella området för tiden fram till tillträdesdagen. 
För tiden därefter övergår kostnader och intäkter på Ängelholms 
kommun. 

Denna överenskommelse är upprättad i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt och 
en bifogas med ansökan till Lantmäteriet. 

Ängelholm 2018-
För Ängelholm Skörpinge 16:3 

Ängelholm 2018-
För Skörpinge 15:4 

fkAI~~ ······· ·· ··· ·· -r~ · ···· ·· · · ·· ·· · 

Bertil J ansson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-10

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 271                  Dnr   KS 2018/678

Försäljning av Blivande Räfsan 3, Munka Ljungby, till AB 
Ängelholmslokaler

Ärendebeskrivning
En ny detaljplan har 2016 vunnit laga kraft för en något förändrad bebyggelse mot tidigare 
inom det så kallade jordgubbsfältet i Munka Ljungby. AB Ängelholmslokaler ämnar i enlighet 
med nu gällande detaljplan uppföra en förskola inom området och önskar därför köpa en tomt 
för detta ändamål från kommunen.

Förskolan är under projektering och beräknas kunna tas i drift under 2020, detta i enlighet 
med KS-beslut med Dnr 2016/762. 

Ett förslag till köpekontrakt har upprättats, AB Ängelholmslokaler har undertecknat 
kontraktet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 18 september 2018
Förslag till köpekontrakt med bilaga
Kartskiss

Yrkanden 
Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Stig Andersson (-) instämmer i yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med AB Ängelholmslokaler

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Mark- och exploateringschef med ett av två köpekontrakt i original
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Mark o Exploateringsingenjör
Sara Elmefjärd
0431-468987
sara.elmefjard@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Försäljning av Blivande Räfsan 3, Munka Ljungby, till AB 
Ängelholmslokaler

Ärendebeskrivning
En ny detaljplan har 2016 vunnit laga kraft för en något förändrad bebyggelse mot tidigare 
inom det så kallade jordgubbsfältet i Munka Ljungby. AB Ängelholmslokaler ämnar i enlighet 
med nu gällande detaljplan uppföra en förskola inom området och önskar därför köpa en tomt 
för detta ändamål från kommunen.

Förskolan är under projektering och beräknas kunna tas i drift under 2020, detta i enlighet 
med KS-beslut med Dnr 2016/762. 

Ett förslag till köpekontrakt har upprättats, AB Ängelholmslokaler har undertecknat 
kontraktet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 18 september 2018
Förslag till köpekontrakt med bilaga
Kartskiss

Utredning
För tomtens belägenhet, se röd markering i kartskiss samt köpekontrakt. 

Gällande detaljplanen medger inom aktuellt område förutom skola och vård även bostäder 
(flerbostadshus och/eller enbostadshus). 

Nybildad fastighet (blivande Räfsan 3) kommer efter avstyckning motsvara 6 st. villatomter 
som annars hade kunnat tillskapas i aktuellt område. Prissättningen utgår från av 
kommunfullmäktige fastslaget tomtpris om 395 000 kronor, med avdrag för kostnad för VA-
anslutning, eftersom denna inte ska ingå i köpeskillingen.

Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för att bilda förskolefastigheten 
(blivande Räfsan 3). Lantmäteriförrättning pågår.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med AB Ängelholmslokaler

_____

Lilian Eriksson Mikael Fritzon
Kommundirektör Chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Mark- och exploateringschef med ett av två köpekontrakt i original



Utskrift

KARTSKISS



Köpekontrakt 

1. Parter 

Säljare: Ängelholms kommun (212000-0977) 

Köpare: Ängelholmslokaler AB (556851-4557) 

2. Fastighet 

Blivande Ängelholm Räfsan 3, markerad med blå färg i karta, bilaga 1. 

3. Överlåtelseförklaring och köpeskilling 

Säljaren överlåter fastigheten till köparen för en överenskommen köpeskilling om 
1 770 000 kronor. Köpeskillingen erläggs kontant senast på tillträdesdagen. 

4. Tillträde 

Tillträde sker när fastighetsbildningen av Räfsan 3 vunnit laga kraft, eller det senare 
datum då köpeskillingen till fullo erlagts. 

5. Övrigt 

Fastigheten överlåts i befintligt och av köparen besiktigat och godkänt skick. Säljaren 
svarar ej för på fastigheten rådande grundförhållanden. 

Anläggningsavgift för vatten och avlopp ingår inte i köpeskillingen. 

1(2) 

Gatukostnaden för i detaljplanen utlagda gator och grönområden (allmän plats) ingår i 
köpeskillingen. 

Köparen svarar för infrastrukturåtgärder som uppkommer med anledning av 
byggnationen. Exempel på sådana åtgärder är att inom fastigheten anlägga väg för in
och utfart samt ansluta el och fiber. 

Köparen söker och bekostar lagfart på sitt förvärv. 

I övrigt gäller vad som stadgas i 4 kap jordabalken angående köp av fast egendom. 
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Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna erhåller var sitt. 

Ängelholm 2018- Oq~ Ob 

För Ängelholmslokaler AB 

Ängelholm 2018- oq- 0-' 

För Ängelholms kommun 

Bevittnas: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-10

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 272                  Dnr   KS 2018/670

Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 (Åkerslunds 
industriområde) till Liljedahl Group Fastighets AB

Ärendebeskrivning
Liljedahl Group Fastigheter AB är intresserade av att förvärva mark i Ängelholms kommun 
för att Finnvedens Lastvagnar ska kunna utveckla sin verksamhet på orten. Företaget bedriver 
idag sin verksamhet i delar av de lokaler där även Skånebil Personbilar AB är belägna. Befintlig 
placering är inte ändamålenlig för verksamheten sett till krav på byggnader och infrastruktur. 
Företaget vill skapa en arbetsplats som motsvarar dagens krav på arbetsmiljö och effektivitet. 

Ett köpekontrakt har upprättats för del av Rebbelberga 26:3 inom Åkerslunds industriområde. 
Liljedahl Group Fastigheter AB har undertecknat kontraktet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 18 september 2018
Förslag till köpekontrakt 
Kartskisser

Yrkanden 
Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Stig Andersson (-), Robin Holmberg (M), Jim 
Brithén (EP), Liss Böcker (C) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer i yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Liljedahl Group Fastighets AB

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Mark- och exploateringschef med ett av två köpekontrakt i orig
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Mark o Exploateringsingenjör
Sara Elmefjärd
0431-468987
sara.elmefjard@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 (Åkerslunds 
industriområde) till Liljedahl Group Fastighets AB.

Ärendebeskrivning
Liljedahl Group Fastigheter AB är intresserade av att förvärva mark i Ängelholms kommun 
för att Finnvedens Lastvagnar ska kunna utveckla sin verksamhet på orten. Företaget bedriver 
idag sin verksamhet i delar av de lokaler där även Skånebil Personbilar AB är belägna. Befintlig 
placering är inte ändamålenlig för verksamheten sett till krav på byggnader och infrastruktur. 
Företaget vill skapa en arbetsplats som motsvarar dagens krav på arbetsmiljö och effektivitet. 

Ett köpekontrakt har upprättats för del av Rebbelberga 26:3 inom Åkerslunds industriområde. 
Liljedahl Group Fastigheter AB har undertecknat kontraktet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 18 september 2018
Förslag till köpekontrakt 
Kartskisser

Utredning
Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med sju helägda innehav varav två är 
Finnvedens Lastvagnar och Liljedahl Group Fastigheter. Finnvedens Lastvagnar är Sveriges 
största privata återförsäljare av Volvos lastbilar. Verksamheten består av försäljning samt 
verkstäder med underhåll och service. 

Aktuellt område uppgår till ca 26 187 m² och är anpassat efter företagets behov, se 
köpekontrakt samt kartskiss. Liljedahl Group Fastigheter AB avser skapa en ny 
industrifastighet genom att införliva området med en del av fastigheten Rebbelberga 14:7 som 
Liljedahls förvärvat av Peab AB. Etableringen innebär en god utveckling för industriområdet 
södra Åkerslund. 

Överenskommen köpeskillingen för marken är 7 600 000 kronor. Anläggningsavgift för VA 
ingår inte i köpeskillingen.  
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Köpeskillingen baseras på ett markpris om 300 kr/m² med reducering för:
-  inom området belägen transformator tillhörande Öresundskraft, som kommer att tryggas 

med servitut.
- reducerad byggrätt till följd av område reserverat för dagvattenmagasin. 

Omhändertagandet av dagvatten har efter att planen antogs placerats utanför planområdet.

Det finns inget politiskt beslut kring markpris i området. I det östra kvarteret har kommunen 
vid tidigare försäljningar tillämpat ett pris om 200 kr/m² med hänvisning till begränsningar i 
byggrätten p.g.a. närliggande gasledning. 
De centrala delarna av området har sålts för 250 kr/kvm medan tomterna i det västra kvarteret 
med direkt exponering mot motorvägen (E6) bör betinga ett högre pris om 300 kr/m².

Försäljningen är villkorad av att Köparen inom två år från köpekontraktets undertecknande 
ska påbörja byggnation. Med påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov och färdigställd 
betongplatta. Om Köparen inte har påbörjat byggnationen inom föreskriven tid utgår ett vite 
motsvarande 7 600 000 kronor i det fall förseningen beror på omständigheter köparen råder 
över.

Kommunen ansöker om Lantmäteriförrättning.  Liljedahl Group Fastigheter AB står för 
förrättningskostnaderna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Liljedahl Group Fastighets AB

_____

Lilian Eriksson Mikael Fritzon
Kommundirektör Chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Mark- och exploateringschef med ett av två köpekontrakt i orig
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I<öpekontrakt 

Säljare Ängelholms kommun (212000-0977) 
262 80 Ängelholm, nedan kallad "Säljaren" 

Köpare Liljedahl Group Fastighets AB (556065-5424) 
Margretelundsvägen l, Box 420, 331 24 Värnamo, 
nedan kallad "Köparen" 

Fastighet Del av Ängelholm Rebbelberga 26:3, se kartbilaga. Området uppgår 
till ca 26 187 m2

• Området benämns hädanefter "Fastigheten". 

Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till 
Köparen. 

Köpeskilling Köpeskillingen för Fastigheten är SJU MILJONER SEXHUNDRA 
TUSEN /7 600 000/ kronor. 

Villkor 1. Tillträde till fastigheten ska ske när lantmäteriförrättningen vunnit 
laga kraft. Köparen får utföra förberedande schaktarbeten och 
erforderliga markundersökningar före tillträdesdagen. Om markens 
höjdläge väsentligt ändras krävs marklov. 

2. Köpeskillingen erläggs senast en månad efter att detta 
köpekontrakt undertecknats av bägge parter. 

3. Köparen ska inom två år från köpekontraktets undertecknande 
påbörja byggnation. Med påbörjad byggnation avses här godkänt 
bygglov för serviceanläggning för lastbilar, lastbilsförsäljning, 
grundarbeten och fårdigställd betongplatta. Om Köparen inte har 
påbörjat byggnationen inom föreskriven tid utgår ett vite 
motsvarande 7 600 000 kronor i det fall förseningen beror på 
omständigheter köparen råder över. 

4. Område för teknisk anläggning ingår i köpet. Avtal eller servitut 
som tryggar rättigheten hanteras vid sidan av detta köpekontrakt. 
Säljaren ombesörjer att rättigheten tryggas. 

5. Fastighetsbildning utförs av Lantmäteriet och sker enligt gällande 
detaljplan samt med stöd av detta köpekontrakt. Vid 
kontraktstillfållet är avsikten att införliva Fastigheten med en del av 
fastigheten Rebbelberga 14:7 och bilda en ny registerenhet Parterna 
är medvetna om att avvikelse kan ske vid fastighetsbildning i 
förhållande till överenskommen areal. Parterna medger härmed att 
avvikelse kan ske med + /- 30 m2 utan att köpeskillingen ändras. Vid 
större avvikelse korrigeras köpeskillingen uppåt eller nedåt med 300 
kronor per kvadratmeter. 



) 

) 

6. Anläggningsavgift för V A ingår inte i köpeskillingen. 
Anläggningsavgift betalas enligt gällande taxa. Köparen tar del av 
förbindelsepunktens läge i samband med upprättande av 
nybyggnadskarta. 

7. Säljaren svarar ej för på fastigheten rådande grundförhållanden. En 
översiktlig grundundersökning finns för området. Arkeologisk 
undersökning är genomförd (\Vallin kulturlandskap och arkeologi 
rapport 2011:13) och arkeologiska hinder föreligger inte för 
exploatering. Om fynd påträffas kräver det dock alltid anmälan enligt 
gällande lagstiftning. Köparen får även tillgång till geoteknisk 
rapport, Rgeo, utförd av Sweco, nr 2218210.000 samt till rapporten 
tillhörande geoteknisk och grundläggningsteknisk PM. 

8. 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 kostnaderna som kan medföras av saneringen. Köparen 
svarar för arbetet som hänförs till transporten och upptagningen av 
massorna. Kostnaderna särredovisas för Säljaren som ersätter 
Köparen för uppkomna kostnader. 

9. Fastigheten överlåts i befintligt och av Köparen besiktigat och 
godkänt skick. 

10. Säljaren ansöker om Lantmäteriförrättning på Köparens 
bekostnad. Köparen biträder härmed ansökan om fastighetsbildning. 

11. Köparen erlägger samtliga kostnader som uppkommer vid 
lagfartsansökan. 

12. Ingen gatumarksersättning eller gatubyggnadskostnad utgår med 
anledning av tomtens exploatering utan anses ingå i köpeskillingen. 

Underskrifter, se nästa sida. 



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

Datum: Datum: 

För Liljedahl Group Fastighets AB 

Datum: Datum: 

) 
För Ängelholms kommun För Ängelholms kommun 

Bevittning av Säljarens underskrift: 
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Erik Säfsten 
Nällevad 133 
27194 SKURUP 

Begäran om entledigande 

Begäran om entledigande 

2018-10-07 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2018 -10- o 7 

Dnr ......................... . 
·~···· 

Kommunfullmäktige i Ängelholm 

Härmed ber jag om att få bli entledigad från mitt förtroendeuppdrag som 
ersättare i Kommunfullmäktige. Orsaken är att jag har flyttat från Ängelholm. 

Med vänlig hälsning 

Erik Säfsten 



Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 171019-MEF-GF33

Inskickat 2017-10-19 10:24

Dina uppgifter

Personnummer

Förnamn Ulf Robert Hugo

Efternamn Siwe

Adress Tunnbyvägen 11

Postnummer 266 53

Ort Vejbystrand

E-post ulf.siwe@live.se

Telefon 0702551482

Förslag

Rubrik på förslaget Belysning vid Vejby IP

Förslag och motivering

Sätt upp gatubelysning mellan Sanatorievägen och entrén
till idrottsplatsen.

Då det är matcher på vår och höst så är det helt mörkt när
spelarna ska gå tillbaka till bilarna. Detta gäller framför allt
bortalaget som i princip alltid är bilburet, men även vissa
hemmaspelare och då även vid träningar. Eftersom
bilarna står parkerade längs denna korta gata är det
ogörligt att gå ut på cykelstigen och sedan klättra över en
stenmur för att nå bilarna. I hälften av fallen måste man
ändå korsa den mörka gatan. När man kör på den mörka
gatan med bil så håller man tummarna att inget barn ska
dyka upp framför bilen, för man hinner inte se dem.

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se Sida 1 av 1  
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Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 180930-MEF-UP59

Inskickat 2018-09-30 20:15

Dina uppgifter
Förnamn Jenny Charlotta

Efternamn Möller

Adress Jordgubbsvägen 3 B 2Tr

Postnummer 262 57

Ort Ängelholm

E-post jenny.moller@gmail.com

Telefon 0708108693

Förslag

Rubrik på förslaget Satsa på hydroponisk odling i kommunal regi alternativt
som tjänstekoncession

Förslag och motivering

Hej,
Samhället utmanas på makro- såväl som mikronivå med
klimatförändringar, begränsningen av tillgång på färskt
vatten gör sig påmint och inte minst det faktum att till 2050
kommer 70% av jordens befolkning ha bosatt sig i städer.
Tills 2050 har jordens befolkning växt med 3 billioner
människor till och vi odlar 80% av den åkermark som är
lämplig för detta. För att vi ska kunna fortsätta konsumera
livsmedel finns det beräkningar som säger att minst 10-
15% av grönsaksproduktionen behöver produceras inne i
städerna.

Med ett ökat tryck på bla vatten, energi och odlingsbar
mark kommer den globala marknaden framöver erfara
drastiska prishöjningar på livsmedel.

Det börjar att bli dags att tänka vertikal, klimatsmart
odling som generar grödor med så lite avtryck som
möjligt. Därtill lokalproducerad mat är mer och efterfrågat
idag än tidigare.

Varför inte satsa på hydroponisk odling (och i
kombination med aquaponiskfiskodling?) av grönsaker i
kommunal regi, alternativt att ni upphandlar denna tjänst
med försörjning av grönsaker till stadens förskolor,
grundskolor, gymnasieskola och äldreomsorg?
Teknikerna finns till både stora skördeavkastningar och till
större/mindre verksamheter året runt och det här är fullt
möjligt att genomföra. Jag hoppas att Ängelholms
politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ser
möjligheterna med denna högproducerande och
klimatsmarta teknik, som redan finns och beslutar sig för
att jobba för ett ännu mer långsiktigt och hållbart sätt att
försörja kommunal regi med livsmedel framöver.

Vänliga hälsningar
Jenny Möller

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se Sida 1 av 2  

mailto:info@engelholm.se
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Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 181001-MEF-OU23

Inskickat 2018-10-01 09:46

Dina uppgifter
Förnamn Annika Ellinor

Efternamn Hansson

Adress Victorias Väg 10 Lgh 1202

Postnummer 266 53

Ort Vejbystrand

E-post sollerhed@gmail.com

Telefon 0703554831

Mobil 0703554831

Förslag

Rubrik på förslaget Sommarsol

Förslag och motivering

Kommunen Bör absolut köpa Sommarsol
i Vejbystrand
Anläggningen är helt perfekt som äldreboende och
korttidsenhet.
DHR köpte nyligen anläggningen för 23 miljoner.
Kommunen kan säkert köpa den för 25 milj
av DHR
Jag har läst tjänsteutlåtandet där man förordar Fridhem
och avfärdar Sommarsol.
Ansvariga tjänstemän och politiker bör ompröva och inte
låta Sommarsol köpas av en privat aktör.
Med vänlig hälsning
Annika Hansson

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se Sida 1 av 1  
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Medborgarförslag

Ärendenummer 180922-MEF-RI70

Inskickat 2018-09-22 10:29

Dina uppgifter
Förnamn Mats Gunnar

Efternamn Eriksson

Adress Boarpsvägen 352

Postnummer 266 97

Ort Hjärnarp

E-post mats.m.eriksson@teliacompany.com

Telefon 0431-455369

Mobil 0705868651

Förslag

Rubrik på förslaget Införande av LIS i Ängelholms kommun

Förslag och motivering

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är en plan
som pekar ut områden där det kan vara lättare att få
strandskyddsdispens vid ansökan gällande byggnation av
hus eller anläggningar som gynnar utveckling av
landsbygden. I detta tillägg behandlas frågan om lämpliga
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS). Med strandnära lägen menas här områden inom
100 meter från sjö, vattendrag och kust.
Genom att införa LIS områden vid tex små bäckar kan
landsbygden utvecklas, tex nya bostäder byggas som det
är ont om i Ängelholms kommun.Som framgår av bif karta
så är det stora områden som det i pricip är byggförbud
på.
Ett flertal kommuner har infört LIS områden tex Vaggeryds
Kommun.

Bifoga fil till förslaget strandskydd.PNG

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 
Kommunrevisionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 
Sammanträdesdatum 

2018-08-15 
Plats och tid Ängelholms stadshus, kl 16:30- 19:00 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Ragnar Steen, ordförande 
Ingemar Olsson 
Tommy Lindh 
Ulla Magnusson 
RolfEkberg 
Lennart Holmgren 
Gunilla Hildestrand 
Lisbet Enbjerde 
Kurth Engwall 

Carl-Magnus Stenehav, PwC, § 36 
Charlie Lindström, PwC, § 37 
Malin Jönsson, PwC 
Carl-Gustaf Folkeson, PwC 

Lennart Ho lm gren 

Ängelholm, stadshuset 2018-08-24 

Under
skrifter 

Sek,ete,are .. C:~ .. ~.Q_ 
Q,dffl,aode ~ar~~es~ 

Rar nar Steen A Il O _ , 
Justerande .... ~. #.'.~ ... ....... . 

Lennart Holmgren 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunrevisionen 

Sammanträdesdatum 2018-08-15 

Datum för Datum för 

Paragraf 35 - 40 

anslags uppsättande 

Förvaringsplats 

2018- 0<1-13 anslagsnedtagande 2018- ID-·0$' 
Kommunkansliet 

för protokollet 

fvt~ckt-~ 
Underskrift Elisabet Alm 



ÄNGELHOLMs KOMMUN 
Kommunrevisionen 

§ 35 Justering 
Kommunrevisionen beslutar 
att utse Lennart Holmgren till attjustera dagens protokoll 

§ 36 Förstudie 
Föreligger förslag till förstudie avseende planering av underhållsåtgärder avseende 
infrastruktur. Förslag att kalla chefför huvuduppdrag samhälle till ett kommande 
sammanträde. 

Kommunrevisionen beslutar 
att godkänna forstudien avseende planering av underhållsåtgärder avseende 
infrastruktur samt att kalla chef för huvuduppdrag samhälle till kommande 
sammanträde 

§ 37 Förstudie 
Föreligger ett förslag till förstudie avseende kommunstyrelsens rutiner för hantering 
av inkomna handlingar. Förslag att ett missiv överlämnas till kommunstyrelsens med 
anledning av de slutsatser som framkommit i förstudien. 

Kommunrevisionen, beslutar 
att godkänna forstudien avseende kommunstyrelsens rutiner för hantering av 
inkomna handlingar samt att missiv ska översändas till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast till 
den 31 oktober 

§ 38 Revisionsplan 
Föreligger förslag att ta fram förslag till projektplan avseende organiseringen av !T
säkerheten. 

Kommunrevisionen beslutar 
att förslag till projektplan tas fram tills nästa sammanträde 

§ 39 Lekmannarevision 

2 

Föreligger förslag till projektplan avseende granskning av IT för AB Ängelholmshem 
och AB Ängelholmslokaler. 

Kommunrevisionen beslutar 
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

~~ 

l 



ÄNGELHOLMs KOMMUN 
Kommunrevisionen 

§ 40 Övriga frågor 
Föreligger forslag att revisionens forstudier i fortsättningen presenteras i PowerPoint 
format. 

Kommunrevisionen beslutar 
att revisionens forstudier i fortsättningen presenteras i PowerPoint format 

Föreligger forslag att genomfora en enkät till fullmäktiges ledamöter avseende 
kommunrevisionens arbete. 

Kommunrevisionen beslutar 
att forslag till enkät tas fram tills nästa sammanträde 

3 
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