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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 28 
september 2020 klockan 18:30 för behandling av följande ärenden:  

1. Kommunfullmäktiges öppnande 
2. Godkännande av kallelse 
3. Upprop av ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare. 
4. Godkännande av föredragningslista 
5. Val av två ledamöter att justera protokollet samt beslut om tidpunkt och plats 

för protokollets justering 
6. Eventuella avsägelser/val 
7. Eventuella nyinkomna enkla frågor 
8. Eventuella nyinkomna interpellationer 
9. Delårsrapport 2020-07-31 Åstorps kommun 
10. Motion (SD) - Åstorps ståndpunkt för Ängelholms flygplats 
11. Styr- och ledningsmodell för Åstorps kommunkoncern 
12. Förslag från Kommunförbundet Skåne om ändrad finansieringsmodell för 

beräkning av medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes Kommuner 
13. Beslut om Detaljplan för Björnekulla Ås (Gladan 2 m.fl.) Åstorp 
14. Motion från Henrik Danielson (M) - Krafttag mot narkotikan i Åstorps 

kommun 
15. Motion (SD) - Värmekameror som ett sätt att öka tryggheten 
16. Motion (M, L, KD) Presentkort för att gynna den lokala handeln i Åstorps 

kommun 
17. Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling 
18. Motion från Pontus Pålsson (M) avseende "hantering och avslut av 

deponirisker" 
19. Motion från Maria Gottschalk (-) om utökad öppethållning av Tingvallas 

serviceplats 
20. Eventuella nyinkomna motioner 
21. Anmälningar/delgivningar 

 
Per-Arne Håkansson Merih Özbalci 
Ordförande Kommunsekreterare  
 
Handlingarna till sammanträdet finns på kommunens webbsida, www.astorp.se/kf, 
från 17 september och på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp från den 21 
september. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men beakta följande: 
 
Med anledning av rådande situation med covid-19 vill vi betona de allmänna 
rekommendationer som råder i landet och som ni kan läsa mer om på 
www.krisinformation.se  

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld eller uppvisar andra 
symtom 

• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus 
• Undvik sociala kontakter om du är över 70 år 

 
För att sprida ut de som är närvarande i salen kommer allmänheten placeras uppe på 
balkongen. Följ anvisningarna som ges vid mötet. 
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För gruppmöten har rum reserverats i Kulturhuset Björnen från klockan 17:30 enligt 
följande: 
• För Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet cafeterian 
• För Sverigedemokraterna grupprummet i källaren 
• För Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna stora konferensrummet på 

andra våningen 
 
För detaljer kring grupprum eller om det behövs fler grupprum, kontakta 
kommunkansliet 042-640 13. 
 
Tillhörande bilagor: 
Inga extra bilagor 
 
Om ni inte har fått någon av ovanstående bilagor ber vi er kontakta administrativa 
enheten omgående via telefon 042 – 640 13. Alternativt kan ni skicka e-post till 
kommunstyrelseforvaltningen@astorp.se  



 
 

 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-09-28 
Datum för anslagets uppsättande 2020-09- 
Datum för anslagets nedtagande 2020-10- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 –  
Ajournering  

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Merih Özbalci,  

administrativ chef/ 
kommunsekreterare  

 

Utses att justera   
Plats och tid  

      
      
      

Sekreterare Merih Özbalci §§ 136 -  
   

   
     

Ordförande Per-Arne Håkansson (S) 
      
      
      

Justerande   

 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

 
Paragraf Ärende 
Kf § 136  Godkännande av kallelse 
Kf § 137  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 138  Eventuella avsägelser/val 
Kf § 139  Eventuella nyinkomna enkla frågor 
Kf § 140  Eventuella nyinkomna interpellationer 
Kf § 141  Delårsrapport 2020-07-31 Åstorps kommun 
Kf § 142  Motion (SD) - Åstorps ståndpunkt för Ängelholms flygplats 

Kf § 143  Styr- och ledningsmodell för Åstorps kommunkoncern 
Kf § 144  Förslag från Kommunförbundet Skåne om ändrad 

finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgiften från och 
med 2021 för Skånes Kommuner 

Kf § 145  Beslut om Detaljplan för Björnekulla Ås (Gladan 2 m.fl.) Åstorp 
Kf § 146  Motion från Henrik Danielson (M) - Krafttag mot narkotikan i 

Åstorps kommun 
Kf § 147  Motion (SD) - Värmekameror som ett sätt att öka tryggheten 
Kf § 148  Motion (M, L, KD) Presentkort för att gynna den lokala handeln i 

Åstorps kommun 
Kf § 149  Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling 
Kf § 150  Motion från Pontus Pålsson (M) avseende "hantering och avslut 

av deponirisker" 
Kf § 151  Motion från Maria Gottschalk (-) om utökad öppethållning av 

Tingvallas serviceplats 
Kf § 152  Eventuella nyinkomna motioner 
 Motion (SD) – Bygg ut grundskolan i Kvidinge 
Kf § 153  Anmälningar/delgivningar 

FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

 

  N
är

va
ro

 

  

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)        
Annica Vink (C)        
Åsa Holmén (L)        
Hans Sundström (KD)        
Ronny Sandberg (S)        
Johan Bergqvist (V)        
Maria Gottschalk (-)         
Jan Karlsson (M)        
Murat Özbalci (C)        
Mattias Jonsäter (L)        
Bitten Mårtensson (S)        
Peter Lindberg (SD)        
Martin Sjöström (M)        
Isabella Dzanko (S)        
Richard Mattson (SD)        
Joakim Sandberg (M)        
Menaid Nocic (S)        
Sten Hugosson (SD)        
Roger Nielsen (M)        
Lennart Fredriksson (S)        
Nikki Arvidsson (SD)        
Othman Al Tawalbeh (S)        
Rolf Lundqvist (SD)        
Gun Friberg (S)        
Marcus Möller (SD)        
Reino Persson (S)        
Anna-Lena Olsson (SD)        
Anton Holmberg (SD)        
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.        
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf.        
Per-Arne Håkansson (S) ordf.         
        

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktige ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Patrik Selemba        
Amelie Stenqvist        
Ulf Söderström        
        
(C)        
Ebba Kroon        
Bertil Wemmert        
        
(L)        
Bodil Hellberg         
Monica Glans        
        
(KD)        
Barbro Nielsen        
Nils-Göran Nilsson        
        
(S)        
Ioana Cimpoeru        
Bengt Olle Andersson        
Dafina Lugici        
Mikael Mårtensson        
Linda-Marie Camper        
        
(V)        
Gunilla Pellinen        
Sven Ohlsson        
        
(SD)        
Marika Lindberg        
Jan Hennicks (-)        
Glehn Edman        
Tony Wiklander        
Harri Rosqvist        
        
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

5(24) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

 
Kf § 136 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
17 september 2020 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit 
infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 18 
september 2020. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 137 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 138 
 
Eventuella avsägelser/val  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 139 
 
Eventuella nyinkomna enkla frågor 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 140 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

10(24) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 141 
 
Delårsrapport 2020-07-31 Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/251 
 
Sammanfattning 
Föreligger delårsrapport per 2020-07-31 för Åstorps kommun. 
Delårsresultatet uppgår till 37,5 mkr. Prognostiserat resultat för 2020 uppgår 
till 33,8 mkr. Förbrukningen av investeringsbudgeten under perioden uppgår 
till 38% (58,6 kr av budgeterade 153,7 mkr). Den prognostiserade 
genomförandegraden för investeringsbudgeten avseende 2020 uppgår till 
88% (135,5 mkr) av investeringsbudgeten.  Bedömningen efter genomgång 
av fullmäktiges fokusområden är att Åstorps kommun har god ekonomisk 
hushållning under 2020 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-16, § 215 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020-07-31 
Granskningsrapport - Åstorps kommuns delårsrapport 2020-07-31 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-09-07 
Delårsrapport 2020-07-31 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 

MECI
Start av ärende











  

 

 

 

Kommunrevisionen   2020-09-15 
      
   Till    
   Fullmäktige i Åstorps kommun 
   organisationsnummer 212000-0936 

  

 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2020-07-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.  
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, 
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit följande: 

 

 Förutom att kommunen alltjämt redovisar sina pensionsåtaganden i strid 
med LKBR bedömer vi att delårsbokslutet i allt väsentligt är upprättad i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning i övrigt. 

 RKR hänvisar i sina förarbeten till kommunallagen där lagstiftaren betonar 
vikten av att verksamhetsmål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
utvärderas för hela kommunala koncernen. Vi bedömer att så inte har skett 
i delårsbokslutet. 

 Prognostiserat resultat bedöms vara i enlighet med de av fullmäktige 
fastställda finansiella målen. 

 Vad gäller verksamhetsmålen är vår bedömning att resultatet enligt 
delårsrapporten till övervägande del inte är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Vår bedömning baserar sig på 
det faktum att endast 5 månader kvarstår innan fullmäktigemålen ska vara 
uppnådda och att det enligt vår bedömning är osannolikt att en så pass 
markant förbättring skulle uppnås på dessa 5 månader för tre av de fem 
fokusområdena. 

 Balanskravsutredningen visar på ett positivt resultat. 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

 



Åstorps kommun 2020-09-15 

 

Underskrifter 

 

Mats Lindskog Kristoffer Glinka 

 

Anders Wilhelmsson  Birger Sandell 

 

 

Bilaga: Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport. 



Översiktlig
granskning

-Delårsrapport per 2020-07-31
Åstorps kommun
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1. Sammanfattning
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Sammanfattning
Vi har av Åstorpsrevisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 20020-07-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020.

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunens resultat för delåret uppgår till 37,5 mnkr, vilket är -16,4 mnkr lägre än samma period förra året. Det beror främst på att 
föregående år ingick avyttring av exploateringsprojekt för 14 mnkr, dvs 11 mnkr mer jämfört med i år.

- Kommunens årsprognos uppgår till 33,8 mnkr, vilket är 12,8 mnkr högre än budget. Rensat för Covid-19 effekter är de mer betydande 
avvikelserna jämfört med budget lägre pensionskostnader -5 mnkr, exploateringsintäkter samt pågående organisationsförändringar 
inom Räddningsnämnden.

- Bildningsnämnden budgeterar ett underskott om -4 mnkr i grundskoleverksamheten som inte är direkt kopplad till Covid-19. Av 
inledningen till Delårsrapporten framgår att kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktige 
uppmanar varje nämnd som prognosticerar negativa budgetavvikelser att ta fram en åtgärdsplan för att i möjligaste mån eliminera 
befarade underskott.

- Åstorps kommuns årsbudget för investeringar 2020 uppgår till 153,7 mnkr.  Av dessa har 58,6 mnkr investerats till och med juli. Av den 
totala årsbudgeten prognosticeras 88% att ha genomförts vid årsskiftet.

- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 31 mnkr för 2020.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, annat än att kommunen alltjämt redovisar sina pensionsåtaganden i 
strid med LKBR, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet 
inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning i överigt.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. 
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att prognosticerat resultat enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella
målen. Gällande prognosen för 2020 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen
felaktig.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten till övervägande del inte är förenligt med de av fullmäktige
fastställda verksamhetsmålen. Vår bedömning baserar sig på det faktum att endast 5 månader kvarstår innan fullmäktigemålen ska vara
uppnådda och att det enligt vår bedömning är osannolikt att en så pass markant förbättring skulle uppnås på dessa 5 månader för tre av de
fem fokusområdena.

Åstorp den 15 september

Anna Lönnberg

Auktoriserad revisor



2. Inledning
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av 
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport 
som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redo-
visningssed i kommuner och regioner

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige.

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-07-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att
informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.



3. Resultat av 
granskningen
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3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR
preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad
förvaltningsberättelse.

Kommentar
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17.

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

Kommentar
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. 
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

Samtliga kommunfullmäktiges mål gäller till och med 2020. Det innebär att måltalen ska ha uppnåtts vid utgången av 2020 vilket är om fem 
månader. Vår bedömning tar fasta på den korta period som kvarstår tills målet ska ha uppnåtts. Vi bedömer därför hur sannolikt det är att
satta måltal för indikatorerna uppnås.

Bedömningen som kommunstyrelsen gör i delårsrapporten baserar sig på förändringen sedan senaste mätperiod. En förbättring är att
jämställa med en måluppfyllelse.

Av den anledningen skiljer sig vår bedömning från kommunstyrelsens bedömningar vilket framgår nedan.

Resultat av granskningen
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3.2.1 Finansiella mål

Det prognosticerade resultatet bedöms bidra till att två av de finansiella målen uppnås.

• Att verksamhetens nettokostnader uppgår till högst 98% av skatter och generella bidrag

• Att summan för investeringar högst uppgår till bokförda avskrivningar och årets resultat (gäller investeringar exklusive exploatering och 
VA investeringar)

Däremot är det mer osäkert om soliditeten kommer att öka till den nivå som utgör medelvärdet för Skåne.

Vår sammanfattande bedömning är att prognosticerat resultat enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda
finansiella målen. Gällande prognosen för 2020 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara
väsentligen felaktig.

Resultat av granskningen forts.
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3.2.2 Verksamhetsmål

Åstorps kommun har definierat verksamhetsmål för 5 olika fokusområden:

• Ökad sysselsättningsgrad

• Hållbart samhälle

• Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

• Attraktiv arbetsgivare

• Service och bemötande

För två av dessa fokusområden bedöms målet som nära att bli uppfyllt. Det gäller ”service och bemötande” och att vara en ”attraktiv 
arbetsgivare”. Baserat på den information som lämnas i delårsrapporten ser vi inga indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle 
vara väsentligen felaktig.

”Sysselsättningsgraden” har minskat under 2020 och bedömningen är att kommunens invånare i högre utsträckning arbetar inom sektorer 
som drabbats av pandemin. Arbetslösheten har ökat mer i Åstorp än i landet och Skåne i övrigt. Kommunstyrelsens bedömning är att målet 
delvis är uppfyllt med hänvisning till att kommunen bedriver ett ambitiöst arbete och att andelen förvärvsarbetare har ökat men att den 
externa påverkansfaktorn som pandemin utgjort inte har gjort det möjligt att nå full sysselsättning. Det är vår bedömning att oavsett orsak så 
motsvarar utfallet för mätta indikatorer inte alls de målnivåer som beslutats och att det är osannolikt att målet blir uppfyllt.

Även ”Hållbart samhälle” bedömer kommunstyrelsen som delvis uppfyllt. Med hållbart samhälle avses såväl miljö som social och ekonomisk 
hållbarhet. Åstorps kommun har stora segregationsutmaningar med bland annat otrygghet, trångboddhet och svag etablering på 
arbetsmarknaden i kombination med höga ohälsotal. Mätta indikatorerna för dessa områden ligger inte alls i nivå med kommunens ambition 
och det är enligt vår bedömning osannolikt att målen för just dessa områden nås. Däremot bedrivs ett arbete för att uppnå ett hållbart 
samhälle ur miljöperspektivet och för denna del inom fokusområdet kan bedömningen delvis uppfyllt vara relevant.

Slutligen är kommunstyrelsens bedömning för fokusområdet ”Förbättra framtiden för unga och äldre” att det är delvis uppfyllt. Utvecklingen 
för samtliga redovisade indikatorer är negativ och relationen till måltalen för indikatorerna är sådant att det är vår bedömning att målet inte 
kommer att uppfyllas trots ett hårt arbete.

Resultat av granskningen forts.
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forts Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning blir därmed att resultatet enligt delårsrapporten till övervägande del inte är förenligt med de av
fullmäktige fastställda verksamhetsmålen.

Resultat av granskningen forts.
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3.3 Balanskravet

En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Kommentar

I delårsrapporten redovisar Åstorps kommun en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen.
Balanskravsresultatet bedöms uppgå till 31 mnkr efter justering av reavinster.

Resultat av granskningen forts.



16© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affilia ted with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

3.4 Resultaträkning 

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att kostnaderna inte ökar mer än intäkterna för att inte urholka det egna kapitalet.

Kommunens resultat för delåret uppgår till 37,5 mnkr, vilket är -16,4 mnkr lägre än samma period förra året. Det beror främst på att 
föregående år ingick avyttring av exploateringsprojekt för 14 mnkr, dvs 11 mnkr mer jämfört med i år.

Kommunens årsprognos uppgår till 33,8 mnkr, vilket är 12,8 mnkr högre än budget. Rensat för Covid-19 effekter är de mer betydande 
avvikelserna jämfört med budget lägre pensionskostnader -5 mnkr, exploateringsintäkter samt pågående organisationsförändringar inom 
Räddningsnämnden.

Bildningsnämnden budgeterar ett underskott om -4 mnkr i grundskoleverksamheten som inte är direkt kopplad till Covid-19. Av inledningen till 
Delårsrapporten framgår att kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktige uppmanar varje 
nämnd som prognosticerar negativa budgetavvikelser att ta fram en åtgärdsplan för att i möjligaste mån eliminera befarade underskott.

Vi kan notera att det föreligger en negativ budgetavvikelse hänförlig till utdelning från dotterbolag. Avvikelsen är något udda eftersom 
kommunen äger bolaget till 100% och därmed har viss insyn i och dessutom rådighet över bolaget. Därmed borde denna post kunna
budgeteras med viss precision.

Åstorps kommuns årsbudget för investeringar 2020 uppgår till 153,7 mnkr.  Av dessa har 58,6 mnkr investerats till och med juli. Av den totala 
årsbudgeten prognosticeras 88% att ha genomförts vid årsskiftet.

Vi har kunnat härleda samtliga poster i delårsrapporten till redovisningen och väsentliga förändringar har förklarats på ett tillfredställande sätt.

Resultat av granskningen forts.
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3.5 Balansräkning 

Vi har kunnat härleda samtliga poster i delårsrapporten till redovisningen och väsentliga förändringar har förklarats på ett tillfredställande 
sätt.

3.6 Sammanställd redovisning

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka 
kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när 
kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget 
har en ringa omsättning eller balansomslutning.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de 
kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen som ska bedömas.

Kommentar
Åstorps kommun har upprättat en sammanställd redovisningen också i delårsrapporten vilket vi anser är en riktig bedömning givet det stora 
tillgångar med finansiering som kommunen förvaltar över i bolagsform.

Resultat av granskningen forts.



18© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affilia ted with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

3.7 Redovisningsprinciper och Noter

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

Kommentar
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett i enlighet med RKRs rekommendation R17 som vid
tidpunkten för delårsrapportens upprättande ännu inte var antagen utan på remiss. Hänvisningen till RKR R17 är främst relevant för
periodiseringen av de generella bidrag som beslutats och tilldelats under året med anledning av pandemiutbrottet. Åstorp har alltså
tillämpad den nya rekommendationen i förtid vilket vi inte har någon synpunkt på. Vid tidpunkten för årsbokslutet kommer ingen skillnad att
föreligga mellan de olika principerna utan tilldelade generella bidrag kommer att vara resultatförda i sin helhet oavsett princip.

I övrigt har redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med
LKBR och RKRs rekommendationer även om det inte framgår av texten men med några undantag som specificeras. Vår rekommendation
är att det tydligt anges att tillämpade principer är oförändrade jämfört med årsbokslutet framöver.

Liksom tidigare noterar vi att Åstorps kommun alltjämt tillämpar en redovisningsprincip för pensionsåtaganden som står i strid med
redovisningslagstiftningen.

3.6 Övriga iakttagelser

Enligt  11 kap. 16§ andra stycket kommunallagen ska delårsrapporten överlämnas till fullmäktige och revisorerna senast två månader efter 
delårsperiodens slut, dvs senast 2020-09-30.

Kommentar
Åstorps delårsrapport behandlas under september månad vilket alltså är inom det stipulerade tidsintervallet.

Resultat av granskningen forts.
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Detta delårsbokslut har upprättats utifrån kommu-
nens räkenskaper per 31 juli 2020. 

Med ledning av uppgifter från kommunens förvalt-
ningar har räkenskaperna kompletterats med periodi-
seringsposter.

I delårsbokslutet redovisas även resultatet för mot-
svarande period föregående år samt en prognos för 
helåret 2020.

Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner 
minst en gång under varje räkenskapsår upprätta 
en särskild redovisning, delårsrapport, som omfattar 
verksamheten från årets början. Delårsrapporten ska 
innehålla en översiktlig redogörelse för utveckling-

en av kommunens verksamhet och resultat sedan 
föregående räkenskapsårs utgång samt lämna upp-
lysningar om sådana förhållanden som är viktiga för 
bedömningen av kommunens resultat och ställning.

Delårsrapporten kommer att bli föremål för gransk-
ning av kommunens revisorer.

Inledning
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Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin
Coronapandemin har dominerat den tid delårsrappor-
ten omfattar och är därför den enskilt största viktiga 
händelsen. Hela den kommunala verksamheten har 
under perioden ställts om för att skydda riskgrupper-
na, framför allt de äldre. 

Såväl verksamheternas ambitioner som den kommu-
nala ekonomin har påverkats kraftigt. Kommunens 
skatteintäkter har fallit radikalt. Samtidigt har verk-
samheterna haft stora merkostnader för hygienar-
tiklar, förbrukningsmaterial och personalkostnader.
Staten kompenserar kommunerna i hög utsträckning 
för både inkomstbortfall och merkostnader. 

I avsnittet om ekonomi beskrivs de samhällseko-
nomiska konsekvenserna vidare och effekterna på 
kommunens intäkter och kostnader. I nämndernas 
verksamhetsberättelse finns att läsa om den direkta 
påverkan coronapandemin haft på verksamhetsnivå.

Befolkningsutveckling 
Befolkningsförändring är av väsentlig betydelse för 
kommunens utveckling så väl utifrån ett verksam-
hetsperspektiv som ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Befolkningsutvecklingen bromsade in under 2019 från 
en mycket expansiv utveckling 2016-2018. Under 2020 
väntas en befolkningstillväxt som är mer dämpad än 
åren 2016-2018 men samtidigt mer expansiv än 2019. 

Under årets sex första månader ökade Åstorps 
kommuns folkmängd med totalt 85 personer till totalt 
16 025 personer. 

De olika åldersgrupperna förändrades enligt följande:

• 88 barn har fötts (prognos till och med 31 decem-
ber: 177 barn).

• I åldrarna 1-18 har befolkningsmängden ökat med 
40 person (prognos +16).

• I åldrarna 19-64 har befolkningsmängden ökat 
med 75 personer (prognos -16).

• I åldrarna 65-79 har befolkningsmängden minskat 
med 1 person (prognos -14).

• I åldrarna 80+ har befolkningsmängden ökat med 
67 personer (prognos +17).

• 79 personer har avlidit (prognos till och med 31 
december: 139 personer).

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekono-
misk hushållning i sin verksamhet och i verksamhet 
som bedrivs genom andra juridiska personer. Varje år 
i samband med budget fastställer kommunfullmäktige 
i Åstorp en finansiell styrprincip och inriktningsmå-
len knutna till långsiktiga fokusområden. Uppföljning 
av dessa ligger till grund för en värdering av kommu-
nens ekonomiska hushållning. 

Förvaltningsberättelsen är alltså en uppföljning av 
kommunfullmäktiges fokusområden och mål som 
utmynnar i en bedömning och värdering av god eko-
nomisk hushållning. Förvaltningarnas måluppfyllelse 
presenteras i verksamhetsberättelserna. 

Samtliga av kommunfullmäktiges mål gäller till och 
med 2020. Fram tills dess bedöms flertalet mål utifrån 
en förbättring från föregående års resultat.

Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer. I detta avsnitt värderas måluppfyllelsen för att slutligen bedöma om 
kommunen har god ekonomisk hushållning.

Förvaltningsberättelse 
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Styrmodell – kort beskrivning
Åstorps kommuns målstyrningsmodell bygger på en 
vision, fokusområden och inriktningsmål. Modellen 
beslutades av fullmäktige 2012. Fokusområden och 
inriktningsmål kompletteras av en finansiell styrprin-
cip.

Vision:

”Åstorp – Söderåsstaden där 
människor och företag möts och 
växer”

Åstorps vision visar riktningen för kommunens ut-
veckling på lång sikt. Visionen åskådliggör en önskad 
framtid och avser att beröra, skapa känsla samt ge 
energi.

Fokusområden
För att nå visionen finns fem kommunövergripande 
fokusområden, som utgör Åstorps strategiska mål-
områden. Både fokusområdena och inriktningsmålen 
beslutades av kommunfullmäktige 2017.

Inriktningsmål
Inriktningsmålen visar var kommunen ska vara år 
2020. Det finns dessutom beslutade förtydligande av 
respektive inriktningsmål.

Fokusområden 
Fokusområde Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Ökad sysselsättningsgrad Vi ska ge alla invånare möjlighet att, efter sina egna förutsättningar, försörja sig 
genom arbete och motivera unga till egen försörjning.

Hållbart samhälle Vi ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i samhälls-
utvecklingen

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre Vi ska möjliggöra för individen att nå livskvalitet och framtidstro.

Attraktiv arbetsgivare Vi ska ge våra medarbetare förutsättningar till ett hållbart och värdefullt arbets-
liv oavsett livssituation.

Service och bemötande Vi ska utföra tjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet.

Finansiell styrprincip 
Den finansiella styrprincipen ska leda till en stark 
ekonomisk ställning genom ekonomiska mätetal 
kopplade till god ekonomisk hushållning. 

De ekonomiska målen utgår från principen att varje 
generation ska bära kostnader för den service som 
den konsumerar och inte belasta kommande genera-
tioner med kostnader och åtaganden. 

En hållbar ekonomi på kort och lång sikt utgör förut-
sättningen för att kunna driva verksamhet med god 
kvalitet. 

God ekonomisk hushållning nås genom fullmäkti-
ges fokusområden och den finansiella styrprincipen, 
vilket utgör målet med den ekonomiska förvaltningen 
i enlighet med kommunallagen.

Delårsrapport 2020  I 9

Mål År 2016 År 2020
Högst 98 procent av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader. Verksamhe-
ternas nettokostnader mäts utifrån ett femårsperspektiv. 98 % 98 %

Kommunens soliditet ska vara stark. Soliditeten i procent, inklusive pensionsåtagande före 
1998 (medelvärdet för länet 36% år 2019). 33 %

Medelvärdet 
för länet 

2019
Investeringar, exklusive exploaterings- och va-investeringar���������������-
skattemedel. Summan av investeringar får högst uppgå till summan av avskrivningar för-
motsvarande anläggningar med tillägg för budgeterat resultat (Mkr).
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Ökad sysselsättningsgrad – Vi ska ge alla invånare 
möjlighet att, efter sina egna förutsättningar, försör-
ja sig genom arbete och motivera unga till sin egen 
försörjning. 

Förtydligande: Det är viktigt att ingen står utanför 
arbetsmarknaden och att unga människor motiveras 
till arbete. Därför ska vi samverka med andra parter 
och myndigheter för att främja olika sätt att skapa fler 
arbetstillfällen på och bidra till att fler människor blir 
anställningsbara. Vi ska även underlätta etablering 
och tillväxt för företag.

Måluppföljning: Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Målsättning att ge möjlighet och motivation till egen-
försörjning genomsyrar kommunens arbete. Kommu-
nen arbetar med utbildnings- och arbetsmarknads-
insatser i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
arbetsgivare för att få fler i egenförsörjning. 

Kommunen arbetar också med näringslivsutveckling 
så att fler invånarna ser möjligheterna till entrepre-
nörskap och företagande och med tiden själva kan 
skapa nya arbetstillfällen.

Arbetslösheten i kommunen har ökat med 3,1 pro-
centenheter till 12,2 procent mellan juni 2019 och 
juni 2020. Arbetslösheten bland unga (18-24 år) ökade 
under samma period med 7 procentenheter och bland 
utrikesfödda ökade arbetslösheten med 3,4 procenten-
heter. 

Denna negativa utveckling beror till stor del på coro-
napandemins effekter på samhällsekonomin. Arbets-
lösheten ökade mer i Åstorps kommun än i Skåne län 
och riket, vilket tyder på att kommunens invånare i 
högre utsträckning arbetar inom sektorer som drab-
bats ekonomiskt av krisen eller inom arbeten som är 
generellt konjunkturkänsliga.

Kommunen har gjort insatser för att stödja närings-
livet under coronakrisen, bland annat med hjälp av 
utfärdande av presentkort att nyttja hos lokala företag 
inom kommunen. Sysselsättningsnivån och möjlig-
heterna till egenförsörjning ligger dock delvis utanför 
vad kommunen kan påverka. Externa påverkansfakto-
rer såsom coronapandemin har gjort att fler står utan 
sysselsättning. Trots kommunens ambitiösa arbete 
på området så har alltså utvecklingen för sysselsätt-
ningen gått åt fel håll och därav är målet endast delvis 
uppfyllt.

Fokusområde 1 – ökad sysselsättningsgrad

Nyckeltal Arbetslöshet ålder 16-64 år Arbetslöshet ålder 18-24 år

2019 2020
Förändring 2019-2020 

(procentenheter) 2019 2020

Förändring 
2019-2020 (pro-

centenheter)
Riket 6,7 % 9,0 % +2,2 8,2 % 13,2 % +4,9
Skåne län 9,1 % 11,3 % +2,2 11,3 % 16,2 % +5,0
Åstorps kommun 9,2 % 12,2 % +3,1 11,1 % 18,0 % +7,0

Kommentar: Siffrorna avser juni månad för respektive år. Arbetslösheten anger andel öppet arbetslösa och 
sökande i program med aktivitetsstöd av den registerbaserade arbetskraften. Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshet 

Nyckeltal 2016 2017 2018 Riket 2018
Andel förvärvsarbetande i kommunen (20-64 år) 74,3 % 74.9 % 75,9 % 79,5 %
Målvärde: Över medelvärdet för riket år 2020

Källa: KKiK

Andel förvärvsarbetande 
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Fokusområde 2 – hållbart samhälle
Hållbart samhälle – Vi ska ta hänsyn till miljömäs-
siga, sociala och ekonomiska aspekter i samhällsut-
vecklingen. 

Förtydligande: Ett hållbart samhälle betyder livskva-
litet för alla nu och i framtiden. Ett hållbart samhälle 
tar hänsyn till de ekologiska, sociala och ekonomiska 
aspekterna i samhällsutvecklingen. För att uppnå ett 
hållbart samhälle ska vi inte konsumera mer än vad 
jorden kan producera och inte heller producera mer 
avfall än vad naturen kan bryta ner. Ett hållbart sam-
hälle innebär: 

• Närhet till god samhällsservice 
• Bra kommunikationer
• Tillgång till ett varierat fritids- och kulturutbud
• Miljö- och hållbarhet
• Tillgång till en varierad bostadsmarknad 

Måluppföljning:: Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

För att ta steg mot hållbarhet behöver hela kommu-
nen samverka utifrån ett helhetsperspektiv. Kommu-
nen kan göra mer för att få till en sådan samverkan i 
hållbarhetsarbetet. 

Under våren 2020 har hållbarhet lyfts fram i arbetet 
med att ta fram kommunens nya vision, inriktnings-
mål och styrmodell. Därtill har ett förslag på nya 
miljö- och klimatmål tagits fram. Till målen finns 
även åtgärdsförslag som arbetats fram i dialog med 

samtliga förvaltningar och bolag. Utöver detta har en 
fordonsutredning genomförts och överlämnats som 
ett budgetunderlag.

För den sociala och ekonomiska hållbarheten har 
kommunen stora segregationsutmaningar. Kommu-
nen har bland annat problem med otrygghet, trång-
boddhet och svag etablering på arbetsmarknaden 
inom vissa grupper och områden. Även ohälsotalen 
är relativt höga i kommunen, särskilt för medelålders 
och äldre kvinnor.

 I Polisens trygghetsmätning från 2019 fick kommu-
nen ett problemindex på 2,65 vilket indikerar att det 
finns en upplevd trygghetsproblematik. I enkäten till 
visionsarbetet framgick att invånarnas klart viktigas-
te fråga inför framtiden är tryggheten. För att före-
bygga och motverka trygghetsproblemen initierades 
det kommunövergripande projektet Tryggare Åstorp 
under 2019. 

Ohälsotal

Upplevd trygghet

Ohälsotal 2017 2018 2019 Riket 2019
Ohälsotal för personer i arbetsför ålder (frånvaroda-
gar som ersätts från sjukförsäkringen)

Målvärde: Under medelvärdet för riket år 2020 32,5 32,3 30,9 23,5
Cykelväg i kommunen, total (meter per invånare)

Målvärde: 3,0 meter per invånare 2,8 2,8 2,9 2,3

Källa: Kolada

Upplevd trygghet 2017 2018 2019 Polisområde Nord-
västra Skåne 2019

Invånarnas upplevda trygghet (problemindex med skala 0-6, där 
�������������������������������-
ligt problem”). 2,59 2,53 2,65 2,15
������������������������������-
tagliga problem”)

Källa: Polisens trygghetsmätning
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Fokusområde 3 – förbättra framtiden för barn, unga och äldre
Förbättra framtiden för barn, unga och äldre – Vi ska 
möjliggöra för individen att nå livskvalitet och fram-
tidstro. 

Förtydligande: Utbildningens betydelse ökar i takt 
med att andelen kunskapsintensiva arbeten ökar och 
vi ska därför rusta barn och unga för att möta kom-
mande kunskapskrav. 

Vi ska även så tidigt som möjligt hjälpa barn och unga 
som har problem. Ett tryggt åldrande är beroende av 
goda boendemiljöer, trygghet i det offentliga rummet 
samt kommunal service och omsorg av god kvalitet. 
Därför ska vi utveckla och arbeta aktivt med att för-
bättra dessa faktorer.

Måluppföljning: Målet bedöms som delvis uppfyllt.

Skolans uppdrag är väsentligt för att skapa en god 
framtid för barn och unga. Inom Åstorps skolor ser vi 
att andelen 9-klassare som är behöriga till gymnasiet 
var lägre 2015-2017, kring 78 % jämfört med en tidigare 
stabil nivå kring 88 % under åren 2000-2014. En förkla-
ring är att skolan fick fler nyanlända elever år 2015-
2017, vilket talar för att nedgången var tillfällig. 

Under 2018-2019 var behörigheten bättre, 87 respekti-
ve 80 procent. Enligt preliminära siffror för 2020 fort-
sätter behörigheten ligga kring 2018-2019 års nivåer. 
Detta tyder på en återgång till bättre behörighet, det är 
dock för tidigt att säga om återgången är långsiktigt 
stabil.

Kommunen har problem med segregation och sämre 
levnads- och boendeförhållanden inom vissa grupper 
och områden. Kommunen är utvald av Delegationen 
mot segregation som en av 32 kommuner med stör-
re segregationsutmaningar. Ett exempel på insats 
mot segregation är den samverkan som upprättats i 
tillsynsverksamheten för att minska otryggheten och 
förbättra boendesituationen för socialt utsatta grup-
per. Byggkontorets tillsynsverksamhet har samverkat 
med socialförvaltningen och statliga myndigheter, 
för att ställa krav på fastighetsägare att tillse en god 
boendestandard och trygga boendemiljöer. Men för att 
förbättra framtiden för barn och unga behöver vi göra 
mer för att bryta segregationen.

Inom äldreomsorgen ser vi att andelen brukare inom 
särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med 
boendet/omsorgen har legat under riksgenomsnitt 
perioden 2014-2019. 

Inom hemtjänsten är nöjdheten bättre och har legat 
över eller i nivå med riket under perioden 2012-2018. 
Dock har personalkontinuiteten inom hemtjänsten 
försämrats under åren 2016-2019. Vi har ingen siffra 
för 2020, men i samband med coronapandemin har 
det varit särskilt prioriterat att minimera antalet med-
arbetare som möter brukarna.  

Andel ej återaktualiserade ungdomar 

Andel ej återaktualiserade ungdomar 2017 2018 2019 Riket 2019
Andel ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad 
utredning/insats enligt socialtjänstlag 84 % 78 % 74 % 77 %
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet 
(yrkesprogram) 77 % 87 % 80 % 83 %
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år 72 % 74 % 66 % 71 %
Målvärden: 100 %     

Källa: Kolada

Nöjdhet äldre 

Nöjdhet äldre 2017 2018 2019 Riket 2019
Andel av äldre med hemtjänst som anser att de är mycket eller ganska 
nöjda med hemtjänsten 92 % 88 % 84 % 88 %
Andel av äldre i särskilt boende som anser att de är mycket eller ganska 
nöjda med sitt särskilda boende 74 % 79 % 67 % 81 %
Personalkontinuitet inom hemtjänst (genomsnittligt antal olika personer 
som besöker en vårdtagare under en 14-dagarsperiod) 14 15 16 16
Målvärde: Bättre medelvärde än för riket år 2020

Källa: Socialstyrelsen
Delårsrapport 2020  I 12

Förvaltningsberättelse



Fokusområde 4 – Attraktiv arbetsgivare 
Attraktiv arbetsgivare – Vi ska ge våra medarbetare 
förutsättningar till ett hållbart och värdefullt arbetsliv 
oavsett livssituation. 

Förtydligande: För att kunna möta de utmaningar 
som finns i att rekrytera och behålla kompetent och 
rätt personal måste vi vara en attraktiv arbetsplats, 
där medarbetare får växa och utvecklas i en kreativ 
miljö.

Måluppföljning: Målet bedöms som nära att bli 
uppfyllt.

För att bli en attraktiv arbetsgivare behöver kommu-
nen ständigt förbättra arbetsmiljön och arbeta med 
kompetensutveckling, kommunikation, ledning och 
värdegrund. Inom flera av dessa områden har kom-
munen tagit steg framåt under våren 2020. En sats-
ning har gjorts på kompetensutveckling av chefer via 
HR:s chefsutbildningar. Därtill fortgår det hälsofräm-
jande arbetet som gav goda resultat under 2019. 
Satsningen bidrog till en sänkning av sjukfrånvaron 
med 1.7 procentenheter mellan 2018 och 2019, till 5,1 
procent. 

Under det första halvåret av 2020 kan vi se en mar-
kant ökning i sjukskrivningarna i samband med 
coronapandemins inledning. Under mars månad låg 
kommunens sjukfrånvaro på 9,5 procent, vilket kan 
jämföras med 6,4 procent i mars 2019. Framför allt var 
sjukskrivningstalen höga inom socialförvaltningen, 
där pandemin har haft som störst påverkan i form 
av smittskyddsåtgärder för att skydda våra brukare. 
Under månaderna därefter har sjukskrivningarna i 
kommunen dämpats något men ändå legat högre än 
motsvarande period 2019. 

Coronapandemin har inneburit att en hel del utbild-
ningar och möten har fått ställas in och detta i kom-
bination med brist på verktyg för digitala möten har 
försvårat arbetssituationen för medarbetarna.

Sysselsättningsgrad
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2017 2018 2019
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
kommunens medarbetare 95 % 96 % 96 %
Målvärde: Alla medarbetare ska erhålla 
önskad sysselsättningsgrad till år 2020

Källa: Personalekonomisk redovisning
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Fokusområde 5 – Service och bemötande 
Service och bemötande – Vi ska utföra tjänster med 
hög kvalitet och god tillgänglighet. 

Förtydligande: För oss betyder god service ett gemen-
samt förhållningssätt med utgångspunkt i visionen 
och våra värdeord. Vi har ett respektfullt och profes-
sionellt uppträdande med syfte att behandla alla på 
bästa sätt utifrån deras förutsättningar. 

Med stöd i dagens teknik eftersträvar vi tillgänglighet 
och öppenhet, det ska vara lätt för medborgare, före-
tag, föreningar, förtroendevalda och medarbetare att 
ta del av vår verksamhet och information om kommu-
nen.

Måluppföljning: Målet bedöms som nära att bli 
uppfyllt. 

Den senaste servicemätningen (JSM Telefront) från 
2019 visade på stora förbättringar jämfört med tidiga-
re år. Kommunen gick från att vara sämre än genom-
snittet för jämförelsekommunerna 2017 till att vara 
bättre 2019 inom flera områden. Även utifrån enkät-
undersökningen Insikt, som riktar sig till företagare, 
har Åstorp legat över rikssnittet gällande bemötande 
under de tre senaste åren (2017-2019). 

Kommunens myndighetsutövning håller överlag en 
god kvalitet i servicen och har fått bra omdömen med 
NKI-index över rikssnittet på de flesta områden inom 
myndighetsutövning de senaste tre åren (2017-2019). 
Resultaten indikerar sammantaget att kommunen har 
en jämförelsevis god kvalitet inom service och bemö-
tande.

Under våren lanserades kommunens nya hemsida 
med fokus på service och tillgänglighet till invånare, 
företag, föreningar och besökare. Den nya hemsidan 
har förbättrat den digitala bilden av kommunen och 
tillgängligheten på information. Utöver detta är ett 
arbete påbörjat för att kommunen ska bli en språkut-
vecklande arbetsplats och därtill har klarspråksutbild-
ningar genomförts för medarbetare.

Bemötande 
Bemötande i kontakt med kommunen 2017 2018 2019 Riket 2019
Gott bemötande vid kontakter med kom-
munen, andel av maxpoäng 65 % 71 % 83 % 88 %
Målvärde: Över medelvärdet för riket år 
2020

Källa: KKiK
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god 
ekonomisk hushållning

Intern kontroll
Intern kontroll är en process genom vilken kommu-
nens styrelse, nämnder, ledning och annan personal 
skaffar sig säkerhet för att kommunens mål uppnås. 

Under 2020 har arbetet utförts i enlighet med det av 
fullmäktige antagna reglementet. Bedömning av vilka 
områden som ska granskas bygger på väsentlighet 
och risk. För kontroller som genomförts under 2020 

har inte några större brister identifierats. Där avvikel-
se fanns har rapportering skett till berörd nämnd som 
vid behov vidtagit åtgärder. 

Den interna kontrollen bedöms som väl fungerande 
och har en omfattning som bedöms som tillräcklig 
utifrån kommunens storlek och samlade verksamhet.

Finansiell styrprincip 
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De finansiella målen prognostiseras att uppnås per 
december månad 2020:

1. Verksamhetens nettokostnader prognostiseras för-
bruka 96,5% av skatter och bidrag varför målet om 98% 
prognostiseras att uppfyllas.

2. Kommunens soliditet prognostiseras uppgå till 34%. 
Det närmast dokumenterade snittet i länet per 2019-
12-31 uppgick till 36% (Finansiell profil, Kommunforsk-
ning i Västsverige). Det medför att det är osäkert om 
soliditetsmåttet kommer att uppnås.

3. Årets prognostiserade resultat tillsammans med 
avskrivningar (korrigerade för anslagsfinansierade 
avskrivningar) utgör 115% av prognostiserade an-
slagsfinansierade investeringar. Det medför att årets 
resultat bedöms täcka de anslagsfinansierade inves-
teringarna varefter målet bedöms uppfyllas.

Fokusområden
Fokusområden KF KS BMN BIN SN KFN RN
Ökad sysselsättningsgrad
Hållbart samhälle
Förbättra framtiden för barn, unga och 
äldre
Attraktiv arbetsgivare
Service och bemötande

Mål
Målvärde 

2016
Målvärde 

2020
Prognos 
201231

1. Högst 98 procent av skatter och bidrag ska användas till verksamhets-
kostnader. Verksamheternas nettokostnader mäts utifrån ett femårsperspek-
tiv. 98 % 98 % 96,5 %

2. Kommunens soliditet ska vara stark. Soliditeten i procent, inklusive pen-
sionsåtagande före 1998. (Medelvärdet för länet 36% år 2019). 33 %

Medelvärdet 
för länet  

2019 34 %
3. Investeringar, exklusive exploaterings- och va-investeringar������-
sieras fullt ut med skattemedel. Summan av investeringar får högst uppgå 
till summan av avskrivningar för motsvarande anläggningar med tillägg för 
budgeterat resultat (Mkr). 2,6 0 115 %

Förvaltningsberättelse
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Indikatorer i nämnder och styrelser 
Indikatorer i nämnder och styrelser Målvärde 2020 

•	 God budgetföljsamhet i samtliga nämnder och styrelser 100 % av nämnder och styrelser 
•	 Åtgärdsplan är upprättad vid befarad negativ budgetavvikelse 100 % av nämnder och styrelser 
•	 Styrelser och nämnder ska löpande erhålla information om det verksamhets-

mässiga och ekonomiska utfallet 
10 gånger per år 

•	 Plan för intern kontroll är upprättad 100 % av nämnder och styrelser 

Den sammanlagda bedömningen är att Åstorps 
kommun påvisar god ekonomisk hushållning 2020 
trots de stora osäkerheter pandemin medfört för 
verksamhet och ekonomi. 

Måluppfyllelsen är relativt god utifrån de mätningar 
som gjorts och utifrån i övrigt kända händelser un-
der perioden. Den prognostiserade budgetavvikel-
sen är fortsatt negativ för bildningsnämnden, vilket 
indikerar att den ekonomiska kontrollen inom 
nämnden bör förbättras. Åtgärdsplan från nämnden 
är upprättad. 

Socialnämndens växande underskott är en effekt av 
pandemin, både vad gäller kostnader för att hantera 
själva pandemin och ökade kostnader för försörj-
ningsstöd. Övriga nämnder är i balans eller prog-
nostiserar överskott. 

Under 2020 har fyra ekonomiska rapporter presen-
terats genom månadsuppföljningar och delårsrap-
port. Dessutom har ekonomin belysts i samband 
med bokslut och budgetberedning. Slutligen har 
samtliga nämnder beslutat om plan för intern 
kontroll. Ur ett finansiellt perspektiv har Åstorp en 
stabil ekonomi med ett starkt prognostiserat resul-
tat för 2020. 

Förvaltningsberättelse
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Ekonomi 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör bedöm-
ningen att coronakrisen medför en djup svensk 
lågkonjunktur med exceptionella ras för produktion, 
inkomster och sysselsättning. Det är i dagsläget svårt 
att bedöma hur stort raset blir på både kort och lång 
sikt. Med anledning av det beskriver SKR i ekonomi-
rapporten från maj månad ett samhällsekonomiskt 
scenario istället för att göra en sedvanlig konjunktur-
prognos. Scenariot innefattar en minskning av BNP 
om 4,9 procent under 2020,  med en BNP-ökning om 
1,7 procent under 2021, som därmed inte beräknas leda 
till en återhämtning av nedgången under 2020.
 
Antal arbetade timmar tillsammans med lönesum-
man är den viktigaste faktorn för ökade skatteintäk-
ter. SKR:s bedömning är att nedgången för arbetade 
timmar stannar på -5,5 procent. Samtidigt påverkas 
skatteunderlaget av de samhällsekonomiska åtgärder 
som vidtagits med anledning av pandemin, exem-
pelvis utbetalningar av permitteringslön och sociala 
ersättningar. Krisåtgärderna mildrar de negativa 
ekonomiska effekterna och håller uppe skatteunder-
lagstillväxten. Arbetslösheten fortsätter att öka och 
kommer sannolikt att hamna över 10 procent innan 
årsskiftet.

Goda resultat ökar den finansiella handlingsberedska-
pen på lång och kort sikt. Åstorps kommuns resultat 
2019 nådde 3,4 procent och översteg därmed resultat-
målet om 2 procent som andel av skatter och stats-
bidrag. 70 av de svenska kommunerna redovisade 
underskott i bokslut 2019.

Nedanstående bild redovisar var Åstorps kommun 
befinner sig finansiellt och hur kommunen har ut-
vecklats under 2017-2019 i förhållande till Skåne län. I 
underlaget har kommunens resultat- och balansräk-
ning korrigerats för de delar som avser pensioner och 
redovisning enligt blandmodell istället för fullfonde-
ringsmodell samt eliminering av internbank i syfte 
att uppnå högre grad av jämförbarhet mellan Skånes 
33 kommuner. Åstorps största utmaning under den 
senaste femårsperioden har varit ett vikande resul-
tat. 2018 års resultat bröt den negativa trenden. Även 
nämndernas budgetföljsamhet, som var ett utveck-
lingsområde, har förbättrats.

Analys 
Nedanstående bild redovisar var Åstorps kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utveck-
lats under 2017-2019 i förhållande till Skåne län. I underlaget har kommunens resultat- och balansräkning 
korrigerats för de delar som avser pensioner och redovisning enligt blandmodell istället för fullfonde-
ringsmodell samt eliminering av internbank i syfte att uppnå högre grad av jämförbarhet mellan Skånes 
33 kommuner. Åstorps största utmaning under den senaste femårsperioden har varit ett vikande resultat. 
2018 års resultat bröt den negativa trenden. Även nämndernas budgetföljsamhet, som var ett utvecklings-
område, har förbättrats.
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Resultat och kapacitet 

I följande avsnitt presenteras kommunens resultat 
med väsentliga förändringar av intäkter och kostna-
der och hur dessa påverkar kommunens resultat och 
kapacitet.

Resultat

Delårsresultat
Delårsresultatet för 2020 uppgår till +37,5 mkr. För 
motsvarande period 2019 uppgick resultatet till +53,9 
mkr. Skillnaden i delårsresultatet beror huvudsakligen 
på att exploateringsintäkterna resultatfördes tidigare 
under 2019. 

Intäkter
Verksamhetens intäkter har minskat med 10,3 mkr, 
vilket motsvarar ca 7%, i jämförelse med motsvarande 
period föregående år. Minskningen av verksamhetens 
intäkter förklaras främst av att exploateringsintäkter-
na minskat med 11,0 mkr i jämförelse med föregående 
period. Då exploateringsintäkter inte är att betrakta 
som verksamhetsgenererande intäkter har de exklu-
deras ur beräkningen för att återge en rättvisande bild 
av verksamhetens samlade intäkter. Efter exklude-
ringen av exploateringsintäkter är förändringen av 
verksamhetens intäkter 0,7 mkr, vilket motsvarar 0,5% 
i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Skatteintäkter och generella statsbidrag samt utjäm-
ningsposter har ökat med 9,2 mkr eller +1,7% i jämfö-
relse med motsvarande period föregående år. Redo-
visningen bygger på SKR:s prognos från juni månad. 
I underlaget minskar skatteintäkterna med 8,4 mkr 
samtidigt som staten kompenserar bortfallet genom 
ökade generella bidrag. De ökade generella bidragen 
som är beslutade under året har periodiserats från 
beslutsdatum.

Kostnader
Verksamhetens kostnader har ökat med 14,5 mkr 
vilket motsvarar ca 2% i jämförelse med motsvaran-
de period föregående år. Ökningen av verksamhet-
ens kostnader förklaras främst av ökade kostnader 
för skyddsutrustning, ökade personalkostnader och 
smittskyddsåtgärder med anledning av pandemin 
om ca 9,2 mkr. Dessa kostnader är att betrakta som 
jämförelsestörande. Övriga kostnadsökningar avser 
årets lönerevision, men då årets avtalsrörelse för flera 
avtalsområden är senarelagd, ska detta beaktas då 
jämförelser mellan åren görs.  

Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 24,8 
mkr, vilket motsvarar ca 5% i jämförelse med motsva-
rande period föregående år. Nettokostnadsförändring-
en är ett resultat av en högre kostnadsutveckling än 
intäktsutveckling. För att göra en analys av verksam-
hetens nettokostnader exkluderas ej verksamhets-
genererande intäkter och kostnader, då dessa inte är 
återkommande faktorer i kommunens gemensamma 
verksamhet. Exkluderas på detta sätt exploaterings-
intäkterna, motsvarar verksamhetens nettokostnads-
ökning 13,8 mkr eller 3%. Ökningen motsvarar ökade 
kostnader för pandemin och löneökningar.

Helårsprognos
I nedanstående avsnitt presenteras kommunens 
prognos för resultatet per räkenskapsårets utgång 
tillsammans med en analys av den prognostiserade 
drift- och investeringsredovisningen för kommunens 
samlade verksamhet.

Verksamhetens 
nettokostnader

2020-
07-31

2019-
07-31

För-
ändring

Föränd-
ring %

Verksamhetskost-
nader 643,4 628,9 14,5 2%
Verksamhetsintäkter -144,0 -154,3 10,3 -7%
Verksamhetens 
nettokostnader 499,4 474,6 24,8 5%

Exploateringsintäkter 3,2 14,2 -11 -77%
Verksamhetens 
nettokostnader 
(korrigerad) 502,6 488,8 13,8 3 %



Delårsrapport 2020  I 19

Driftprognos
De av nämnder och styrelser inlämnade driftprogno-
serna för 2020, tillsammans med bedömningar avse-
ende finansförvaltningen, indikerar att årets resultat 
kan komma att uppgå till +33,8 mkr, vilket är 12,8 mkr 
högre än budgeterat resultat. Nämndernas samman-
lagda budgetavvikelse i prognosen för helåret 2020 
uppgår till -11,6 mkr, se tabell sida 27, medan finansför-
valtningen prognostiserade avvikelse uppgår till +24,4. 
Nedan beskrivs de största prognostiserade avvikelser-
na.

Socialnämndens presenterar en negativ prognos om 
-10,9 mkr som till största del består av merkostnader 
för covid -19 (skyddsmaterial, hygienartiklar, personal-
kostnader) och ökade kostnader för försörjningsstöd. 
Kommunstyrelsens prognostiserade avvikelse består 
främst av höga intäkter från exploateringsverksam-
heten som uppväger höga kostnader för personal, 
politisk satsning samt retroaktiva kostnader.

Bildningsnämnden presenterar en negativ budget-
avvikelse om -4,0 mkr, vilken främst redovisas under 
grundskoleverksamheten. Kultur- och fritidsnämn-
den bedömer att covid -19 medför minskade intäkter 
på helårsbasis om -0,8 mkr. Räddningsnämndens 
prognostiserade överskott beror på att den pågående 
organisationsförändringen ger full ekonomisk effekt 
först nästa år. 

Vatten- och avloppsverksamheten prognostiserar ett 
verksamhetsresultat på 0 mkr, varefter VA-kollektivet 
har ett ackumulerat överskott på +0,5 mkr.

Finansförvaltningen prognostiserar en positiv avvi-
kelse om 24,4 mkr vilket förklaras enligt nedanståen-
de poster:

• Skatteprognosen i enlighet med cirkulär 20:28 
(SKR) från 2020-06-12 ger en prognostiserad 
avvikelse om -38 mkr. Samtidigt kompenseras 
kommunen med statsbidrag om 37,1 mkr, varav 8,1 
avser prognos för avsättning till periodiserings-
fond. Samlad prognostiserad avvikelse uppgår till 
-0,9 mkr.

• Kostnader för covid-19 återsöks under hösten om 
+9,2 mkr.

• Av de ofördelade anslagen kvarstår medel för 
lönerevision och medel för demografiska för-
ändringar. I dagsläget innebär det således ingen 
avvikelse.

• Prognostiserade pensionskostnader i enlighet 
med prognos KPA 20-08-05 tillsammans med 
fullmäktiges tilläggsbudget uppgår till 62,3 mkr i 

jämförelse med budgeterat 67,4 mkr, vilket medför 
en prognostiserad positiv avvikelse om ca 5 mkr. 

• Kommunens räntenetto avviker negativt om -3,8 
mkr främst beroende på lägre utdelning från bola-
get än budgeterat.

• Kapitalkostnaderna för kommunen prognostiseras 
avvika från budget med +3,5 mkr. Avvikelsen kan 
förklaras av en låg genomförandegrad av investe-
ringar i förhållande till budget. 

Balanskravsutredning

Kommentar: Kommunens prognostiserade resultat per de-
cember 2020 resulterar i att balanskravet uppfylls.

Investeringsprognos
Kommunens investeringar uppgår per juli månad 
2020 till 58,6 mkr, vilket är en ökning med 21,9 mkr i 
jämförelse med motsvarande period föregående år 
(36,7 mkr). Investeringsbudgeten 2020 uppgår till 153,7 
mkr, vilket innebär att förbrukningen av investerings-
budgeten per juli månad 2020 uppgår till 38%. Kom-
munens investeringsprognos för 2020 uppgår till 135,5 
mkr, vilket innebär en prognostiserad budgetavvikelse 
om 18,2 mkr och en genomförandegrad per december 
månad 2020 om 88 %.

Den huvudsakliga prognostiserade avvikelsen avser 
kommunstyrelsen och räddningsnämnden. Detta 
beror bland annat på ändrade redovisningsprinciper 
då datorer numera belastar kommunens drift istället 
för att bokas upp som en anläggningstillgång. IT-enhe-
ten har budgetmedel för utbyte av datorer som där-
med inte kommer att nyttjas. Räddningstjänsten ska 
upphandla nytt höjdfordon under året men leverans 
beräknas inte förrän nästa år. 

VA-investeringarna prognostiseras överskrida bud-
get på grund av negativa budgetavvikelser för Höga-
lid-Maglaby och Södra industriområdet.

Balanskravsutredning 2020
Prognostiserat årsresultat 33,8
Reavinster per den 31 juli 2020 -2,8
Resultat enligt balanskravsresultat 31,0

Förvaltningsberättelse



Risk och kontroll 
I följande avsnitt presenteras en bedömning av 
kommunens kortsiktiga och långsiktiga betalnings-
förmåga och hur detta påverkar kommunens riskhan-
tering och kontroll. Betalningsförmåga är ett mått på 
finansiell motståndskraft och indikerar kommunens 
handlings- och beredskapsutrymme vid konjunktur-
svängningar eller andra ekonomiska företeelser av 
väsentlig karaktär.

Likviditet
Kommunens likviditet uppgår per juli månad 2020 till 
181,4 mkr, vilket är en ökning med 84,3 mkr under rä-
kenskapsperioden (140,5 mkr). Likviditetsförändring-
en kan förklaras med att kommunen inte har genom-
fört några stora investeringar under räkenskapsåret 
samtidigt som stora generella statsbidrag betalats ut i 
räkenskapsårets början och ett internbankslån lösts.

Kassalikviditet
Kommunens likvida medel uppgår till per siste juli 
till 181,4 mkr. Kassalikviditeten är ett mått som visar 
kommunens kortsiktiga betalningsförmåga genom 
att jämföra likvida medel med kortfristiga skulder. 
Per juli månad 2020 uppgår kassalikviditeten till 141 
%, en förbättring 32 procentenheter i jämförelse med 
samma period föregående år. Detta innebär att den 
finansiella beredskapen på kort sikt är mycket god. 
Ungefär en femtedel av kommunens kortfristiga skul-
der utgörs av semesterlöneskulden som inte kommer 
att omsättas det närmaste året.

Låneskuld
Kommunens låneskuld uppgår per juli månad 2020 
till 320 mkr (varav 239 mkr är vidareutlånat till 
kommunala bolag). Under räkenskapsåret har ingen 
ytterligare upplåning gjorts. Den genomsnittliga låne-
räntan uppgick under 2019 till 0,41 %. Räntebindnings-
tiden är kort, eftersom merparten av kommunens lån 
är rörliga. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden 
uppgår till 1,5 år. Detta innebär att kommunen har 
låga räntekostnader samtidigt som kommunen är 
känslig för ränteändringar på kort sikt.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska 
styrka på lång sikt. Soliditeten exklusive pensions-
åtagande uppgick till 46% respektive 36% inklusive 
pensionsåtagande att jämföra med 47 respektive 37 
vid räkenskapsårets början. Soliditeten bedöms vara 
god och kommunen bedöms ha en god långsiktig 
betalningsförmåga.

Pensionsförpliktelser
Pensionsåtagandet redovisas enligt fullfonderings-
modellen. Det innebär att samtliga kostnader redovi-
sas i resultaträkningen och att samtliga pensionsför-
pliktelser framgår av balansräkningen. 

Totalt uppgår kommunens avsättningar för pensio-
ner till 118,0 mkr, varav 111,5 utgörs av de pensioner 
som intjänats fram till 1998. Den sistnämnda delen 
har ökat med 3,6 mkr sedan årsskiftet som en följd av 
ändrade RIPS-regler. De totala kostnaderna för pensi-
oner under 2020 uppgick till 22,6 mkr, en ökning med 
1,9 mkr jämfört med delårsrapporten 2018. Kommu-
nen förfogar dessutom över en finansiell placering av 
pensionsmedel i fonder och aktieobligationen om 17,3 
mkr.

Borgensåtaganden
Kommunens finansieringspolicy anger att risker ska 
beaktas vid nya borgensåtaganden. Under räken-
skapsåret har inga nya borgensåtaganden tecknats. 
Vid juli månad 2020 innehar kommunen ansvarsför-
bindelser om 406,6 mkr (se balansräkning för ytterli-
gare info).
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Förvaltningsberättelse
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Kommunens samlade verksamhet 

Årets resultat
Kommunkoncernens resultat uppgår per juli 
månad 2020 till 46,6 mkr, vilket är en minsk-
ning om 17,2 mkr i jämförelse med samma 
period föregående år (63,8 mkr). Det lägre 
resultatet kan huvudsakligen förklaras av 
sämre intäkter avseende kommunens 
exploatering (11 mkr). 

Vidare visar Björnekulla fasighets AB ett 
starkt delårsbokslut med ett resultat om 9,1 
mkr. Det goda resultatet kan förklaras av låga 
finansiella kostnader samtidigt som hyresin-
täkterna ökat på grund av nya hyresavtal som 
tecknats under räkenskapsperioden.

Låneskuld 
Kommunkoncernens långfristiga skulder till 
banker och kreditinstitut uppgår 843 mkr per 
juli månad 2020, vilket är en ökning med 70 
mkr sedan årsskiftet. Upplåningen har skett 
av bolagen.

Soliditet 
Kommunkoncernens soliditet exklusive 
pensionsförpliktelser före 1998 uppgick per 
juli månad 2020 till 33% vilket är en förbätt-
ring om 1% sedan årsskiftet. Soliditeten 
inklusive pensionsförpliktelser före 1998 
uppgår per juli månad 2020 till 26% vilket 
även det är en förbättring om 1% sedan års-
skiftet. Förklaringen till koncernen stärkta 
soliditet beror främst på starka resultat.

Finansnetto
Kommunkoncernens finansnetto per juli 
månad 2020 uppgår till -0,5 mkr, vilket är en 
försämring med 1,3 mkr i jämförelse med 
samma period föregående år (+0,8 mkr). 
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Ekonomiska engagemang mellan kommunens koncernföretag
Nedanstående schema visar en samlad bild över de ekonomiska engagemangen mellan kommunkoncernens 
olika enheter. 

Koncerninterna förhållanden

Bidrag, tillskott och utdelningar Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning
Enhet Ägarandel Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna
Kommunen 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0
Björnekulla fastighets AB 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0
AB Kvidingebyggen 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Björnekulla IT AB 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Björnekulla utveckling AB 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intäkter, kostnader, fordringar och skulder Försäljning Lån Borgen
Enhet Ägarandel Köpare säljare Givare Mottagare Givare Mottagare
Kommunen 48,0 1,9 241,0 0,0 241,0 0,0
Björnekulla fastighets AB 100 % 0,9 46,3 0,0 31,5 0,0 211,0
AB Kvidingebyggen 100 % 0,9 1,4 0,0 206,0 0,0 30,0
Björnekulla IT AB 100 % 0,1 0,3 0,0 3,5 0,0 0,0
Björnekulla utveckling AB 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Personalredovisning
Den 31 juli 2020 hade Åstorps kommun totalt 1 820      
(1 831) medarbetare anställda inom AB, en minskning 
med 11 medarbetare. Då vissa medarbetare innehar 
mer än en anställning är antalet anställningar något 
fler 1 871 (1 882) än antalet medarbetare. Av dessa var 
1 071 (1 073) medarbetare tillsvidareanställda, 151 (158) 
var visstidsanställda med månadslön och 598 (600) 
medarbetare var visstidsanställda med timlön.

Den totala sjukfrånvaron för perioden 2020-01-01 – 
2020-06-30, ökade jämfört med perioden 2019-01-01 
– 2019-12-31, med 0,25 procentenheter från 5,28 % till 
6,23 %. Sjuklönekostnaden per juli månad 2020 uppgår 
till 7,9 mkr vilket är en ökning med 2,4 mkr eller 45% i 
jämförelse med motsvarande period föregående år (5,5 
mkr).

Sjukfrånvaron för kommunens två stora förvaltningar 
har under perioden ökat. På bildningsförvaltningen 
har sjukfrånvaron ökat med 0,89 % (från 4,32 % till 5,21 
%) och på socialförvaltningen var ökningen 1,00 % 
(från 7,62 % till 8,62 %).

Sjukfrånvaron är likvärdig jämfört med föregående 
period hos de övriga förvaltningarna förutom kom-
munstyrelseförvaltningen som haft en ökning med 
0,62 % (från 6,07 % till 6,69 %).

Sjukfrånvaro totalt
Ålder Total % % fr o m dag 60 Kvinnor i % Män i %
<= 29 3,63 10,31 3,97 2,54
30-49 4,55 32,78 4,79 3,46
>=50 8,75 39,45 9,43 5,67
Totalt 6,23 35,42 6,69 4,25
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Räkenskaper
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Räkenskaper 
I detta avsnitt redovisas det ekonomiska utfallet i kommunen och kommun-
koncernen, tillsammans med verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys) 
och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning).

Resultaträkning
Resultaträkning Kommunen Koncernen

(Mkr)
Utfall 

20-07-31
Utfall 

19-07-31
Prognos 
20-12-31

Budget 
20-12-31

Utfall 
20-07-31

Utfall 
19-07-31

Prognos 
20-12-31

Budget 
20-12-31

Verksamhetens intäkter 144,0 154,3 269,8 258,0 183,3 179,0 305,3 294,4
Verksamhetens kostnader -624,5 -609,6 -1 147,4 -1 149,6 -636,1 -606,6 -1 167,3 -1 169,4
Avskrivningar -18,9 -19,3 -27,9 -31,4 -35,2 -35,3 -34,4 -37,9
Verksamhetens nettokost-
nader -499,4 -474,6 -905,5 -923,0 -488,0 -462,9 -896,4 -912,9

Skatteintäkter 331,3 339,7 573,5 596,1 331,3 339,7 573,5 596,1
Generella statsbidrag och 
utjämning 203,8 186,2 365,3 343,7 203,8 186,2 365,3 343,7
Verksamhetens resultat 35,7 51,3 50,4 16,8 47,1 63,0 42,4 26,9

Finansiella intäkter 2,8 3,2 6,7 10,5 3,5 1,3 4,7 8,5
Finansiella kostnader -1,0 -0,6 -6,2 -6,2 -4,0 -0,5 -8,3 -8,3
Resultat efter�������
poster 37,5 53,9 33,8 21,0 46,6 63,8 38,8 27,0

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 37,5 53,9 33,8 21,0 46,6 63,8 38,8 27,0

R
äkenskaper
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Balansräkning
Balansräkning Kommunen Koncernen

(Mkr)
Utfall 2020-

07-31
Utfall 2019-

12-31
Utfall 2020-

07-31
Utfall 2019-

12-31
TILLGÅNGAR 1 165,5 1 166,8 1 690,6 1 579,1
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 783,5 828 1 224,0 1171,7
Immateriella anläggningstillgångar 2,8 3,5 2,8 3,5
Materiella anläggningstillgångar 490,2 448,2 1 207,4 1 153,9
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 317,1 324,7 885,5 906,6
Maskiner och inventarier 53,5 62,5 76,4 86,0
Övriga materiella anläggningstillgångar 119,7 61 245,5 161,3
Finansiella anläggningstillgångar 290,4 376,3 13,8 14,3
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 95,9 98,4 95,9 98,4
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 286,2 240,4 370,7 309
Förråd m.m. 31,3 31,3 31,6 31,6
Fordringar 55,6 94,4 73,7 72,8
Kortfristiga placeringar 17,8 17,6 17,8 17,6
Kassa, bank 181,4 97,1 247,6 187

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 165,5 1 166,8 1 690,6 1 579,1
EGET KAPITAL 421,0 383,5 434,6 389,3
Årets resultat 37,5 39,6 46,6 43,2
Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt eget kapital 383,5 343,9 388,0 346,1
AVSÄTTNINGAR 216,8 213,5 219,6 216,3
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 118,0 114,6 118,0 114,6
Andra avsättningar 98,9 98,9 101,7 101,7
SKULDER 527,7 569,8 1 036,3 973,5
Långfristiga skulder 368,7 387,7 842,9 773,1
Kortfristiga skulder 159,0 182,1 193,4 200,4

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 406,6 406,6 523,7 523,7
Panter och därmed jämförliga säkerheter 0,0 0,0 116,9 116,9
Ansvarsförbindelser 406,6 406,6 406,8 406,8
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller 
avsättningar 2,1 2,1 2,1 2,1
Övriga ansvarsförbindelser 404,5 404,5 404,7 404,7

Soliditet exklusive pensioner före 1998 45 % 42 % 33 % 32 %
Soliditet inklusive pensioner före 1998 34 % 33 % 26 % 25 %
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Kassaflödesanalys
��������� Kommunen Koncernen
(Mkr) 200731  191231 200731 191231
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 37,5 39,6 46,6 43,2
Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar -3,4 -8,6 -3,4 -9,7
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 14,8 48,5 2,3 88,3
Medel från verksamheten före förändring av rörelseka-
pital 48,9 79,5 45,6 121,8

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 38,8 -3,4 29,5 -10,2
Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 2,2 0,0 2,2
Ökning/minskning kortfristiga skulder -23,1 -17,8 -15,7 -19,5
�������������������� 64,6 60,5 59,4 94,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0,7 -1,3 0,7 -1,3
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -42 -86,5 -55,0 -215,0
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,5 0,0 1,5
������������������������� 0,0 0,0 0,0 0,0
������������������������ 0,0 0,0 0,0 0,0
�������������������� -41,3 -87,3 -54,3 -214,8

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 0,0 5,0 90,0 58,0
Amortering av skuld -25 -0,7 -28,8 -9,7
Nyupptagen upplåning 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 86,0 6,7 -5,7 6,7
�������������������� 84,3 11,0 55,5 55,0

ÅRETS KASSAFLÖDE 84,3 -15,8 60,5 -65,5
Likvida medel vid årets början 97,1 112,9 187,0 252,6
Likvida medel vid årets slut 181,4 97,1 247,5 187,0
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Driftredovisning
Kommunens driftsredovisning visar nämndernas ackumulerade utfall per juli 
månad samt en prognos per december månad 2020 och budget för 2020.

Driftredovisning styrelse/nämnd

Driftsredovisning (Mkr)

Styrelse/nämnd Utfall 200731 Prognos 201231 Budget 201231
Prognostiserad 

budgetavvikelse
Kommunfullmäktige -0,6 -1,1 -1,4 0,3
Valnämnd -0,0 -0,0 -0,1 0,1
Kommunrevision -0,0 -0,9 -0,9 0,0
Kommunstyrelse -51,8 -68,2 -70,8 2,6
Räddningsnämnd -5,9 -10,7 -11,8 1,1
Bygg- och miljönämnd -3,0 -6,2 -6,2 0,0
Bildningsnämnd -272,9 -465,8 -461,8 -4,0
Kultur- och fritidsnämnd -20,7 -34,0 -33,2 -0,8
Socialnämnd -160,9 -281,4 -270,5 -10,9
Justeras: Poster som ej är hänförbara till 
verksamhetens intäkter och kostnader i re-
sultaträkningen 515,8 902,1 877,7 24,4
Verksamhetens intäkter och kostnader i 
resultaträkningen 37,5 33,8 21,0 12,8

Investeringsredovisning 

Kommunens investeringsredovisning visar nämndernas ackumulerade inves-
teringsutgifter under räkenskapsperioden samt en prognos per december
månad 2020.

Investeringsredovisning per nämnd

Investeringsredovisning Resultat Budget
Prognostiserad 
budgetavvikelse

Mkr 200731 Prognos 201231 201231 201231
Kommunstyrelsen exkl. VA 
och exploatering 3,8 25,7 38,7 13
Kommunstyrelsen exploa-
tering 14,9 21,9 22,1 0,2
Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Räddningsnämnden 0,7 3,4 9,9 6,5
Bygg- och miljönämnd 0,0 0 0,2 0,2
Bildningsnämnd 1,5 9 11,6 2,6
Kultur- och fritidsnämnd 2,5 6,6 6,6 0,0
Socialnämnd 1,0 5,0 6,4 1,4
Summa nämnder, förvalt-
ningar 24,4 71,6 95,4 23,8

VA 34,3 63,9 58,3 -5,6

TOTALT 58,6 135,5 153,7 18,2

R
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Investeringsredovisning färdigställda projekt i kommunen

Investeringsredovisning kom-
munen (Mkr) Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

Färdigställda projekt
Beslutad 

totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fritid och kultur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pedagogisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vård och omsorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Särskilt riktade insatser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Affärsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gemensamma verksamheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa färdigställda projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommentar: Under räkenskapsperioden har inga investeringsprojekt slutförts. I huvudsak beror 
det på att planerade investeringar har försenats eller inte blivit av.

Investeringsredovisning pågående projekt i kommunen

Investeringsredovisning kom-
munen (Mkr) Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

Pågående projekt
Beslutad 

totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Politisk verksamhet 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5
Fritid och kultur 6,6 2,5 4,1 6,6 2,5 4,1
Pedagogisk verksamhet 11,6 1,5 10,1 11,6 1,5 10,1
Vård och omsorg 6,4 1,0 5,4 6,4 1,0 5,4
Särskilt riktade insatser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Affärsverksamhet 248,3 136,3 105,9 143,0 64,5 78,5
-Södra industriområdet 66,8 33,3 33,5 22,3 25,5 -3,2
Gemensamma verksamheter 47,7 5,8 41,9 47,7 5,8 41,9
Summa färdigställda projekt 323,1 82,8 169,9 214,4 36,7 177,7

Kommentar: Södra industriområdet är en utbyggnad av verksamhetsområde, vilket innebär för-
säljning av mark till näringsidkare. I huvudsak beror budgetavvikelsen på att planerade investe-
ringar har försenats på grund av rådande förhållanden på den anvisade marken då en elledning 
behöver grävas ner för att få tillgång till resterande del av den anvisade marken.

R
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Rekom-
mendation R17, utkast, juni 2020, utsänd på remiss 
från Rådet för kommunal redovisning.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras kommunen och kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Fordringar är upptagna till det belopp varmed de 
beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits 
till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodi-
seringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar 
är redovisade enligt verkligt värde.

Avvikelse från redovisningsprinciper
Enlig 5 kap. 4 § lagen om kommunal redovisning 
skall förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som 
intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller av-
sättning. Från och med 2007 avviker kommunen från 
detta genom att redovisa samtliga pensionsförplik-
telser som skuld i balansräkningen. Det övergripande 
syftet är att ge en mer rättvisande bild av kommunens 
ekonomiska ställning, i enlighet med 2 kap. 3§ årsre-
dovisningslagen.

Fullfonderingsmodellen påverkar räkenskaperna en-
ligt följande (blandmodellen):

Delårets resultat: 37,5 (33,9) mkr differens om 3,6 mkr

Pensionsavsättningar: 118,0 (6,4) mkr differens om 
-111,5 mkr

Eget kapital: 637,8 (526,3) differens om 111,5 mkr

Enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar ska 
avskrivning påbörjas från den tidpunkt då tillgången 
är färdig att tas i bruk. Kommunen avviker från detta 
på så sätt att aktivering av anläggningstillgångar 
görs på halvårsbasis. Av praktiska skäl är det i flera 
fall svårt att avgöra när en tillgång kan anses helt 
färdigställd. Framför allt gäller detta anläggningar i 
samband med exploatering. För att i största möjliga 
utsträckning undvika problem med tilläggsinveste-
ringar är det därför lämpligt att avvakta med aktive-
ring intill dess samtliga kostnader som skall ingå i 
anläggningen med säkerhet inkommit. Fördröjningen 
kan inte anses innebära att kommunens redovisade 
resultat blir väsentligt felaktigt.

Enligt RKR R5 Leasing ska en kommun under vissa 

förutsättningar aktivera hyresavtal för fastigheter, 
även om dessa ägs av helägda dotterföretag. Vidare 
skall objekt som innehas enligt finansiella leasingav-
tal enligt rekommendationen redovisas som anlägg-
ningstillgång i balansräkningen samt förpliktelsen 
att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som 
skuld i balansräkningen. Kommunens samtliga hyres- 
och leasingavtal är klassificerade som operationella 
leasingavtal.

Ändringar av redovisningsprinciper
Under redovisningsperioden har värderingsprincipen 
för kortfristiga placeringar korrigerats i enlighet med 
7 kap. 6 § LKBR. Från och med 190101 ska finansiella 
instrument värderas till verkligt värde istället för vär-
dering enligt lägsta värdes princip.

Säsongsvariationer och cykliska effekter
I Åstorps kommun periodiseras budgeten efter 
kända säsongsvariationer. En analys renderar i att 
inga väsentliga säsongsvariationer föreligger under 
räkenskapsperioden.

Jämförelsestörande och extraordinära poster
Delårsresultat inkluderar medel som är jämförelsestö-
rande:

Kostnader för pandemin under årets första sju måna-
der uppgår till ca 9,2 mkr, vilket påverkar delårsresul-
tatet negativt i jämförelse med samma period före-
gående år. Under hösten ges möjlighet att återsöka 
kostnaderna från staten.

Under året har kommunen kompenserats för sjuk-
lönekostnader med anledning av pandemin, vilket 
påverkar delårsresultatet positivt (+2,8 mkr)

Under perioden har färre exploateringsprojekt färdig-
ställs och avyttrats än föregående år. Detta påverkar 
delårsresultatet med 11,0 mkr i jämförelse med samma 
period under föregående år.

Uppskattningar och bedömningar
Det har under redovisningsperioden inte gjorts några 
förändringar av uppskattningar och bedömningar 
som är av väsentlig effekt.

Ansvarsförbindelser
Det har under redovisningsperioden inte gjorts några 
förändringar av ansvarsförbindelser som är av 
väsentlig effekt.
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Särredovisning VA-verksamhet 

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansie-
ras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska 
bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresul-
tat. Det innebär att VA-verksamhet inte finansieras 
av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje 
kommun som beslutar om investeringsramar och 
taxor och som därmed sätter ramarna för VA-verk-
samheten. Anläggningsavgifterna är en engångsavgift 
som ska täcka kostnaderna för anslutning av nya 
kunder. I vissa områden tillämpas särtaxa, efter beslut 
i kommunfullmäktige.

Brukningsavgifter
Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för drift av 
den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De 
ska också täcka kapitalkostnader för investeringar 
i huvudledningsnät, reningsverk och andra anlägg-
ningar. De i sin tur påverkas av olika faktorer som 
exempelvis klimatförändringar, lagkrav och reinveste-
ringstakt. Brukningsavgifterna är uppdelade i en rörlig 

del baserad på vattenförbrukningen och en fast del. 
Tillsammans står det för varje enskild abonnents del 
av VA-verksamheten. Totalt fanns det 3 886 abonnen-
ter i kommunen den 2019-12-31. Varje kommun har 
olika förutsättningar, till exempel ledningslängd per 
kund, storlek på anläggningar och reinvesteringsbe-
hov. Det medför att VA-avgifterna är olika i kommu-
nerna.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar sedan 2009 för den 
kommunala vatten- och avloppsverksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. NSVA är gemensamt ägt av dessa sex 
kommuner. Varje kommun har en lika stor ägarandel, dock ligger ägandet av 
anläggningarna fortfarande kvar i kommunerna.

Ekonomi
Tabellvärden Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Periodbudget 2020 Avvikelse 2020
Statsbidrag 0 0 0 0 0
Övriga interna 
intäkter 0,5 0,6 0,6 0,6 0
Övriga externa 
intäkter 17,0 19,3 19,1 19,8 -0,7
Summa intäkter 17,5 19,5 19,7 20,4 -0,7
Personalkostnader -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 0
Lokalkostnader -0,2 0 -0,1 0 -0,1
Övriga interna 
kostnader -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 0
Övriga externa 
kostnader -11,9 -14,4 -13,1 -14,3 1,2
Avskrivningar -3,8 -4,1 -4,4 -4,0 -0,4
Finansiella kost-
nader -1,2 -0,3 -0,5 -1,6 1,1
Summa kostna-
der -18,2 -19,9 -19,2 -21,0 1,8
Summa Netto-
kostnader -0,7 -0,4 0,5 -0,6 1,1
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Kommentar: Total redovisar VA-kollektivet ett resultat 
på 0,5 Mkr per 200731 och ett balanserat resultat på 5,0 
Mkr.

Största skillnaderna mellan utfall och budget delåret 
2020 är de övriga kostnaderna som är ca 1,2 Mkr lägre 
än budget. Dessa kostnader avser främst NSVA och 
skiljer sig mot budget då budgeten baseras på tolftede-
lar medan NSVAs fakturering kan skilja sig åt mellan 
olika månader. På helårsbasis prognosticeras i nuläget 
en positiv avvikelse på ca 0,1 Mkr. En post som är hö-
gre än budgeterat och beräknas bli dyrare på helårsba-
sis är försäkringskostnaderna, totalt ca 0,5 Mkr.
De övriga intäkterna uppskattas bli ca 0,7 Mkr lägre än 
budgeterat vilket främst beror på lägre dagvattenin-
täkter än budgeterat.

Avskrivningskostnaderna är högre än budgeterat då 
intäkterna från tidigare års anläggningsavgifter finns 
inräknade i det budgeterade beloppet. I redovisningen 
finns dessa intäkter bland de övriga intäkterna. Totalt 
ser dessa kostnader ut att bli 0,6 Mkr högre än budge-
terat.

De finansiella kostnaderna är lägre än budgeterat och 
beror på att kommunens faktiska ränta för lån är lägre 
än internräntan. På denna post beräknas en positiv 
avvikelse på ca 1,7 Mkr.

Baserat på dessa avvikelser beräknas prognosen till 
ca 1,0 Mkr bättre än budget 2020 och då VA-resultatet 
är budgeterat till -1,0 Mkr innebär detta att ett resultat 
runt 0 Mkr prognostiseras.

Investeringar 
Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst 0 0 0 0
Investeringsutgift -34,3 -63,9 -58,3 -5,6
Nettoinvestering -34,3 -63,9 -58,3 -5,6

Kommentar: De största avvikelserna gentemot årsbudget är följande:

• VA-utbyggnad Södra industriområdet -5,0 Mkr – Utbyggnad pågår med ny dagvattendamm
• Nyinvestering dricksvatten +5,0 Mkr – Lägre kostnader under året för nytt vattenverk än budgeterat då 

projektet försenats.
• Utbyggnad av kommunalt avlopp till Högalid/Maglaby -3,8 Mkr – Dyrare projekteringskostnader.
• Utbyggnad av kommunalt avlopp till Hammars väg -0,8 mkr – Arbetet går fortare än planerat.

R
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Verksamhetsberättelse
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Enligt kommunallagen beslutar kommunfullmäktige 
i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen. Dessa områden rör främst: 
Mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och 
andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas organi-
sation och verksamhetsformer, val av ledamöter och 

ersättare i nämnder och beredningar, val av revisorer, 
grunderna för ekonomiska förmåner till förtroende-
valda, årsredovisning och ansvarsfrihet, folkomröst-
ning i kommunen samt extra val till fullmäktige.

Ekonomi
Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalkostnader -0,3 -0,6 -0,9 0,3
Lokalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kostnader -0,3 -0,5 -0,5 0,0
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader -0,6 -1,1 -1,4 0,3
Summa Nettokost-
nader -0,6 -1,1 -1,4 0,3

Kommentar: Driftbudgeten för kommunfullmäktige visar på en positiv budgetavvikelse som föranleds av kortare sam-
manträden och färre deltagare med anledning av covid-19.

Investeringar 
Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutgift 0,0 0,0 0,0 0,0
Nettoinvestering 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommentar: Under räkenskapsperioden har inga investeringar planerats eller genomförts.

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. De förtroendevalda 
tillsätts via allmänna val. 

Verksamhetsberättelse 
Den sista delen av delårsredovisningen utgörs av verksamhetsberättel-
sen där kommunens verksamhet beskrivs utifrån respektive nämnds 
politiska beslut. Nämndernas och de kommunala bolagens uppdrag 
beskrivs, tillsammans med måluppfyllelse. Om du vill få en mer utförlig 
beskrivning kan du läsa respektive nämnds och bolags redovisning. 
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Valnämnden är lokal valmyndighet i samband med 
val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige, val till 
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt 
vid eventuellt förekommande folkomröstning, omval 
eller extra val. 

Valnämnden ska fortlöpande följa upp och föreslå 
eventuella förändringar av kommunens indelning i 
valdistrikt. Valnämnden ska informera allmänheten 
om förestående val och folkomröstningar samt i övrigt 
om väsentliga delar i den egna verksamheten. Ingen 
verksamhet är planerad för år 2020.

Ekonomi

Investeringar 

Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 0 0 0 0
Övriga intäkter 0 0 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0
Personalkostnader 0 0 -0,1 0,1
Lokalkostnader 0 0 0 0
Övriga kostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0 0
Summa kostnader 0 0 -0,1 0,1
Summa Nettokost-
nader 0 0 -0,1 0,1

Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst 0 0 0 0
Investeringsutgift 0 0 0 0
Nettoinvestering 0 0 0 0

Kommentar: Under räkenskapsperioden har inga investeringar planerats eller genomförts.

Revisionen ska årligen granska delårsbokslutet och 
årsbokslutet, därutöver genomförs ett antal förvalt-
ningsgranskningar av nämnderna. Dessutom gran-
skas via lekmannarevisorn, kommunens bolag. 

I externa bolag, där kommunen är delägare, medver-
kar lekmannarevisorn i granskningar via en kom-
mungemensam revisionsgrupp. 

På samma sätt medverkar lekmannarevisorn för 
organisationerna FINSAM och Medelpunkten när 
dessa granskas tillsammans med andra berörda 
kommunrevisorer.

Valnämnden 
Valnämnden ansvarar för uppgifter som enligt vallagen och annan tillämplig lagstiftning 
ska fullgöras av valnämnd. 

Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige fastställer revisionens reglemente. Revisionen fastställer vilka 
granskningar som ska genomföras inklusive lekmannagranskningarna av kommunens 
bolag. 
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Kommentar: Ingen verksamhet har planerats eller genomförts under perioden.

Ekonomi
Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalkostnader -0,1 -0,3 -0,3 0,0
Lokalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kostnader 0,1 -0,7 -0,7 0,0
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader 0,0 -1,0 -1,0 0,0
Summa Nettokost-
nader 0,0 -1,0 -1,0 0,0

Investeringar 
Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutgift 0,0 0,0 0,0 0,0
Nettoinvestering 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommentar: Under räkenskapsperioden har inga investeringar planerats eller genomförts.

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunkoncernens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunkoncernens utveckling av ekonomi och verksamhet genom 
samordning, planering, beredning och uppföljning. 

I ledningsfunktionen ingår även att effektivisera 
hela kommunens verksamhet genom att bland annat 
lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder till 
nämnderna. 

Kommunstyrelsen har även en styrfunktion som 
innefattar flertalet verksamhetsområden. Exempelvis 
hanternar HR-avdelningen frågor som gäller förhål-
landet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare och ekonomiavdelningen som hanterar 
den kommunövergripande ekonomin. 

Vidare ansvarar styrelsen för tekniska frågor, genom 
tekniska kontoret, så som att se till att en tillfredsstäl-
lande markberedskap upprätthålls, en väl fungerande 
VA-verksamhet, energiplanering och trafikförsörjning. 
Styrelsen ansvarar även för att utveckla och samord-
na kommunkoncernens IT och telefoni, främja syssel-
sättning, näringsliv, turism, folkhälsa, information och 
kommunikation samt måltidsverksamhet och migra-
tionsfrågor. 

Kommunstyrelsen ska även tillse att samtliga nämn-
der och förvaltningar har effektiva metoder för styr-
ning av verksamhet och projekt, att verksamheten 
uppnår beslutade kvalitetsmål och att den löpande 
verksamheten sköts rationellt och ekonomiskt.
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Mål

Övergripande kommentar måluppfyllnad

Utifrån kommunfullmäktiges fokusområden, 
inriktningsmål och kommunstyrelsens nämndsmål 
arbetar kommunstyrelseförvaltningen aktivt för att 
nå måluppfyllnad inom alla områden. Av nämndens 
mål bedöms ett mål vara uppfyllt, tre delvis uppfyllda 
och tre nära att bli uppfyllda. Inom vissa områden 
har dock kommunen större utmaningar, exempelvis 
gällande segregationen och klimatarbetet.

I årsredovisningen bedöms måluppfyllnaden i hög 
grad grundat på resultaten för de indikatorer som är 
kopplade till målen. De flesta indikatorer har dock 
årlig periodicitet, vilket medför att det inte går att 
rapportera in per delår. Därför bedöms måluppfyllna-
den i delårsbokslutet mer utifrån hur förvaltningen 
har arbetat under halvåret och vad som har åstad-
kommits.

Fokusområden

Ökad sysselsättningsgrad

Måluppfyllelse: Målet bedöms som ej uppfyllt.

Fokusområdet innebär att alla invånare ska ges 
möjlighet att efter sina egna förutsättningar försörja 
sig genom arbete och att unga ska motiveras till egen 
försörjning. 

Denna målsättning genomsyrar kommunens arbete 
och i synnerhet arbetsmarknadsenhetens verksamhe-
ter. Kommunen arbetar också med näringslivsutveck-
ling så att fler invånare ska se möjligheten till en-
treprenörskap och företagande och med tiden själva 
kunna skapa nya arbetstillfällen.

Arbetslösheten i kommunen har ökat med 3,1 pro-
centenheter till 12,2 procent mellan juni 2019 och 
juni 2020. Arbetslösheten bland unga (18-24 år) ökade 
under samma period med 7 procentenheter och bland 
utrikesfödda ökade arbetslösheten med 3,4 procenten-
heter. Denna negativa utveckling beror till stor del på 
coronapandemins effekter på samhällsekonomin. 

Arbetslösheten ökade mer i Åstorps kommun än i 
Skåne län och riket, vilket tyder på att kommunens 
invånare i högre utsträckning arbetar inom sektorer 
som drabbats ekonomiskt av krisen eller inom områ-
den som generellt sett är konjunkturkänsliga. 

Kommunen har gjort insatser för att stödja näringsli-
vet under coronakrisen, bland annat genom utfärdan-
de av presentkort till kommunens anställda som gick 
att nyttja hos lokala företag inom kommunen.  

Sysselsättningsnivån och möjligheterna till egenför-
sörjning ligger dock delvis utanför vad kommunen 
kan påverka. Externa påverkansfaktorer såsom coro-
napandemin har gjort att fler står utan sysselsättning. 
Trots kommunens ambitiösa arbete på området så har 
alltså utvecklingen för sysselsättningen gått åt fel håll 
och därav bedöms målet som ej uppfyllt.

Hållbart samhälle

Måluppfyllelse: Målet bedöms delvis uppfyllt.

Fokusområdet innebär att kommunen ska ta hänsyn 
till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i 
samhällsutvecklingen. 

Hållbarhetsperspektiven har lyfts fram i arbetet med 
att ta fram kommunens nya vision och inriktnings-
mål. Därtill har ett förslag på kommunens nya miljö- 
och klimatmål utarbetats för vidare politisk hantering. 
Till målen finns även åtgärdsförslag som arbetats 
fram i dialog med samtliga förvaltningar och bolag. 
Utöver detta har en utredning om kommunens fordon 
genomförts och överlämnats till politiken som ett 
budgetunderlag med effektiviseringsförslag.

För den sociala och ekonomiska hållbarheten har 
kommunen stora segregationsutmaningar. Kom-
munen har bland annat problem med trångboddhet 
och svag etablering på arbetsmarknaden inom vissa 
grupper och områden. Även ohälsotalen är relativt 
höga i kommunen, särskilt för medelålders och äldre 
kvinnor.
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Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Måluppfyllelse: Målet bedöms delvis uppfyllt.

I Polisens trygghetsmätning från 2019 fick kommunen 
ett problemindex på 2,65 vilket indikerar att det finns 
en upplevd trygghetsproblematik. I enkätundersök-
ningen till visionsarbetet framgick att invånarnas 
klart viktigaste fråga inför framtiden är tryggheten. 
För att förebygga och motverka trygghetsproblemen 
initierades det kommunövergripande projektet Tryg-
gare Åstorp under 2019, som dock har pausats under 
coronapandemin. 

Kommunen har problem med segregation och sämre 
levnads- och boendeförhållanden inom vissa grup-
per. Detta framgår av flera utredningar och av att 
kommunen är utvald av Delmos (Delegationen mot 
segregation) som en av 32 kommuner med större 
segregationsutmaningar. För att förbättra framtiden 
för framför allt barn och unga så behöver kommunen 
bryta segregationen inom boende, skola och arbets-
marknad. Här har kommunen en fortsatt utmaning 
och behöver göra mer för att nå upp till målet om en 
förbättrad framtid.

Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse: Målet bedöms som nära att bli 
uppfyllt.

För att bli en attraktiv arbetsgivare behöver kommu-
nen ständigt förbättra arbetsmiljön och arbeta med 
kompetensutveckling, kommunikation, ledning och 
värdegrund. Inom flera av dessa områden har kom-
munen tagit steg framåt under våren 2020. 

En satsning har gjorts på kompetensutveckling av 
chefer via HR:s chefsutbildningar. Därtill fortgår det 
hälsofrämjande arbetet som gav goda resultat under 
2019. Satsningen bidrog till en sänkning av sjukfrån-
varon med 1,7 procentenheter mellan 2018 och 2019, 
till 5,1. Under det första halvåret av 2020 kan vi se en 
markant ökning i sjukskrivningarna i samband med 
coronapandemins inledning. Under mars månad låg 
kommunens sjukfrånvaro på 9,5 procent, vilket kan 
jämföras med 6,4 procent i mars 2019. Framför allt var 
sjukskrivningstalen höga inom socialförvaltningen, 
där pandemin har haft som störst påverkan i form av 
smittskyddsåtgärder för att skydda våra brukare. 

Under månaderna därefter (april -juni) har sjukskriv-
ningarna dämpats något men ändå legat högre än 
motsvarande period 2019. Coronapandemin har inne-
burit att en hel del utbildningar och möten har fått 
ställas in och detta i kombination med brist på verktyg 

för digitala möten har försvårat arbetssituationen för 
medarbetarna.

Service och bemötande

Måluppfyllelse: Målet bedöms som nära att bli upp-
fyllt.

Den senaste servicemätningen från 2019 visade på 
stora förbättringar jämfört med tidigare år. Kommu-
nen gick från att vara sämre än genomsnittet för 
jämförelsekommunerna 2017 till att vara bättre 2019 
inom flera områden. Resultaten indikerar att kommu-
nen har en jämförelsevis god kvalitet inom service 
och bemötande.

Under våren lanserades kommunens nya hemsida 
med fokus på service och tillgänglighet till invånare, 
företag, föreningar och besökare. Den nya hemsidan 
har förbättrat den digitala bilden av kommunen och 
tillgängligheten på information. Utöver detta är ett 
arbete påbörjat för att kommunen ska bli en språkut-
vecklande arbetsplats och därtill har klarspråksutbild-
ningar genomförts för medarbetare.
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Fokusområden Nämndsmål Indikator
Mål-
värde Utfall

Ökad sysselsätt-
ningsgrad

Vi ska öka möjlighe-
ten för kommunens 
invånare att förvärvs-
arbeta.

Andel anvisade ungdomar till kommunala arbetsmark-
nadsinsatser som erbjuds arbetsmarknadskunskap med 
praktik 100%

Antal nystartade bolag per år

Hållbart samhälle

Vi ska minska kom-
munens miljöpåver-
kan.

Antal tjänstecyklar för färd per cykel i tjänsten. 4

Kostnaden för inköpt papper samt kopiering.

Andel inköpta livsmedel som är närproducerade i Skåne. 20%
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under 
hela året, andel (%) 30%

Förbättra framtiden 
för barn, unga och 
äldre

Vi ska erbjuda en 
trygg och attraktiv 
boendemiljö.

Trygghetsmätning polisen 2
Andel felanmälningar via e-tjänst/infracontrol som åt-
gärdas inom 30 dagar 95%
Andel färdigställda kommunala tomter av detaljplane-
lagda tomter.

Kommunens barn, 
unga och äldre ska 
ges möjlighet till en 
hälsosam livsstil.

Andel matgäster som är nöjda med kvaliteten på de 
måltider som serveras. 100%

Andel tillgängliga grönområden och grönstråk. 75%

Ohälsotal, dagar

Attraktiv arbetsgi-
vare

Vi ska erbjuda en att-
raktiv arbetsplats för 
medarbetare att söka 
sig till och stanna på.

Kränkande särbehandling (utredda och konstaterade fall) 0 fall

Sjukfrånvaro (samtliga förvaltningar) 4%

Antal erbjudna sommarferiepraktikantplatser 75
Andel inkomna ärenden till IT-helpdesk som är avsluta-
de inom 24 h.

Service och bemö-
tande

Kommunens invåna-
re och andra intres-
senter ska ha en god 
tillgång till informa-
tion om kommunen 
och vårt arbete. Saknar indikator
Kommunens in-
vånare och andra 
intressenter ska ha 
god tillgång till kom-
munens tjänster. Användningsnivå för införda e-tjänster

Delårsrapport 2020  I 38

V
erksam

hetsberättelse



Ekonomi
Mkr Redovisning 31/7 Budget 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 5,0 0,5 0,9 0,9 0,0
Övriga intäkter 26,5 33,1 61,7 56,7 5,0
Summa intäkter 31,5 33,6 62,6 57,6 5,0
Personalkostnader -39,8 -36,6 -63,5 -62,6 -0,9
Lokalkostnader -6,4 -4,7 -8,0 -8,0 0,0
Övriga kostnader -28,7 -25,5 -45,2 -43,7 -1,5
Avskrivningar -6,8 -6,6 -11,4 -11,4 0,0

Finansiella kostnader -1,6 -1,6 -2,7 -2,7 0,0
Summa kostnader -83,3 -75,0 -130,8 -128,4 -2,4

Summa Nettokost-
nader -51,8 -41,4 -68,2 -70,8 2,6

Kommentar: Kommunstyrelsens utfall gentemot budget är negativt vid denna uppföljning och beror främst 
på ett lägre utfall än budgeterat för de övriga intäkterna. Helårsprognosen visar däremot på ett positivt utfall 
gentemot budget på 2,6 Mkr och består av följande:

-0,9 Mkr Kommunstyrelsen. består av kommunstyrelsen samt dess olika råd och föreningsbidrag till 
Kvidinge frivilliga. Den negativa avvikelsen avser både ökade arvodeskostnader på grund av extra möten 
såsom till exempel visionsarbete och högre övriga kostnader på grund av presentkort.

-0,3 Mkr HR-avdelningen. Den negativa avvikelsen avser högre kostnader för personal som avslutat sin 
anställning samt konsultkostnader för det hälsostrategiska projektet som inte täcks av intäkter från försäk-
ringskassan.

-0,9 Mkr Ledning. Avser till största del kostnader för buss 520 för tidigare år som blivit fakturerade 
kommunen för sent.

-0,3 Mkr Överförmyndaren består av den gemensamma nämnden i Perstorp som kostnaden för ställföreträ-
darna i Åstorps kommun. Årets avvikelse beror på ökade kostnader för ställföreträdare samt uppsägningstid 
för tidigare medarbetare.

+5,0 Mkr Exploateringsverksamheten. Total finns det mark som är möjlig att sälja som skulle innebär att 
prognosen skulle uppskattas till 16 Mkr bättre än budgeterat. Men av försiktighetsskäl prognostiseras enbart 
de intäkter där det finns beslut om försäljning av mark och prognosen för 2020 uppgår därmed till +5 Mkr.

Tekniska kontoret har högre städkostnader än budgeterat vid delåret. Detta beror främst på att extra 
personal anlitats för ökad städning under pandemin. Utöver personalkostnader för städ har tekniska 
kontoret haft kostnader på 0,4 Mkr för pandemin. Totalt har tekniska kontoret haft kostnader på 0,9 Mkr för 
pandemin. Tekniska kontoret kommer försöka hantera dessa kostnader inom helårsbudgeten och redovisar 
därför inte någon prognosavvikelse 2020 men prognosen är osäker.

Investeringar 
Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst 0,7 0,7 0,0 0,7
Investeringsutgift -53,7 -112.2 -119,1 6,9
Nettoinvestering -53,0 -111,5 -119,1 7,6

Kommentar: Utfallet för investeringarna uppgår till 45 % av den totala budgeten 2020. De projekt som inte beräknas 
genomföras avser IT och central utveckling. Detta beror bland annat på ändrade redovisningsprinciper då datorer nume-
ra belastar kommunens driftsredovisning. IT-enheten har budgetmedel för utbyte av datorer som därmed inte kommer 
att nyttjas. Två projekt som beräknas överskrida budget är Södra industriområdet VA och Högalid-Maglaby.
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Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämnden beslutar i frågor som rör byggande, användning av 
mark, samhällsplanering och miljö- och hälsofrågor i Åstorps kommun. 

Mål

Övergripande kommentar måluppfyllnad: 

Nämnden hanterar i huvudsak processer och föränd-
ringar som är både långa och omfattande. Samhälls-
planering är därmed svårt att mäta i mål från ett år till 
ett annat då effekterna ofta inte är mätbara på så kort 
sikt.

Då flertalet av uppsatta mål innefattar pågående, 
löpande och fortsatt arbete, anses därmed flertalet av 
målen Nära att bli uppfyllt eller Delvis uppfyllt. Förhål-
landevis få mål får av naturliga skäl därför effekter på 
ett år och kan anses uppfyllda.

Lagstiftningsområden: 

• Miljöbalken 1998:808
• Livsmedelslagen 2006:804
• Tobakslagen 1993:581
• Strålskyddslagen 1988:220
• Smittskyddslagen 2004:168
• Lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel 2009:730
• Plan- och bygglagen 1987: 10 (upphävs 

2011-05-02)
• Nya Plan- och bygglagen 2010: 900
• PBL, Anläggningslag 1973:1149
• Fastighetsbildningslag 1970:988
• Lag om exploateringssamverkan 

1987:11
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Fokusområden

Ökad sysselsättningsgrad

Måluppfyllelse: Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Samtliga medarbetare på samhällsbyggnadsförvalt-
ningen har den sysselsättningsgrad de önskar.

När det gäller andel befolkning i kollektivtrafiknära 
lägen är förändringsprocesserna relativt långsamma, 
men framförallt begränsade i omfattning i en liten 
kommun. Detta gör att förändringarna kan vara för 
små eller obefintliga en del år. Dessutom finns heller 
inga siffror för senaste åren att jämföra med.

Hållbart samhälle

Måluppfyllelse: Målet bedöms som delvis uppfyllt.

Ett hållbart samhälle ska vara hållbart utifrån både 
sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Med 
andra ord behöver samtliga förvaltningar i kommu-
nen samverka effektivt för att nå goda resultat. Arbe-
tet för hållbarhet kan på ett och annat sätt omfatta i 
stort sett all kommunal verksamhet och måste ge-
nomsyra arbetet från strategisk nivå, hela vägen fram 
till genomförande.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Måluppfyllelse: Målet bedöms som nära att bli 
uppfyllt. 

Åstorps kommun har ett välutvecklat tillsynsarbete på 
samhällsbyggnadsförvaltningens miljökontor. 
Senaste tiden har det, utöver den ordinarie till-
synsverksamheten, pågått ett relativt intensivt arbete 
kring boendesituationen för socialt utsatta grupper. 
Arbetet har bedrivits tillsammans med bland annat 
byggkontoret och socialförvaltningen, men också 
tillsammans med statliga myndigheter. Arbetet har 
fallit väl ut och Åstorps kommun avser fortsätta detta 
arbete också framöver.

Företagarnas bedömning av förvaltningens arbete 
med miljö- och hälsoskydd liksom livsmedelskontrol-
ler visar goda resultat och målen inom detta område 
är uppfyllda.

Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse: Målet bedöms som uppfyllt. 

På samhällsbyggnadsförvaltningen råder hög trivsel 
och frisknärvaron är hög. Under 2020 har frisknär-
varon på förvaltningen varit över 99 %. Målet om en 
frisknärvaro om 95 % är därmed uppfyllt.

Service och bemötande

Måluppfyllelse: Målet bedöms som nära att bli 
uppfyllt. 

Myndighetsutövningen på samhällsbyggnadsförvalt-
ningen håller en god kvalitet och får ofta högt betyg 
i de mätningar som genomförs regelbundet. Vid ett 
flertal tillfällen har förvaltningen hamnat högt i ran-
kingen i landet.
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Fokusområden Nämndsmål Indikator Målvärde Utfall
Ökad sysselsätt-
ningsgrad

Vår fysiska planering ska 
förbättra förutsättningarna 
för företagande och prioritera 
��������������
som underlättar pendling.

��������������������
andel (%)

75%
Hållbart samhälle Vi ska verka för ett inklude-

rande samhällsbygge genom 
dialog och krav i både plane-
ring och byggprocess samt 
utpekande av strategiska 
markinnehav och på så sätt 
skapa förutsättningar för en 
varierad bebyggelsestruktur 
med blandade bostadsformer.

T��������������������

I pågående detaljplanering ges goda för-
utsättningar för en varierad bebyggelse-
struktur och olika bostadsformer.

 Arbete pågår 
Vi ska verka för ett hållbart 
samhällsbygge där vi in-
tegrerar klimatanpassning 
och prioriterar en hälsosam 
livsstil med levande centrum, 
tätortsnära naturområden och 
fossilfria transporter.

Cykelväg i kommunen, totalt (meter per 
invånare) 3,3 3,4 
Placering i ranking av kommunernas 
arbete med klimatanpassning (IVL, 
Svenska miljöinstitutet)

50% 88% 
Vi ska genom en levande 
översiktsplan och samverkan 
med andra förvaltningar, 
garantera en sammanhållen 
samhällsbyggnadsprocess 
från plan till åtgärd.

Samtliga förvaltningars deltagande i 
ÖP-processen genom medverkan på 
ÖP-träffar och framtagande av underlag  Uppfyllt 
Processbeskrivning för samverkan och 
ansvarsfördelning mellan Samhällsbygg-
nadsförvaltningen och Tekniska kontoret, 
framtagen och implementerad under 
2020.  Arbete pågår 
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Fokusområden Nämndsmål Indikator Målvärde Utfall
Vi ska minska kommunens 
miljö- och klimatpåverkan 
och utsläppen till våra vat-
tendrag, samt främja eko-
systemtjänster, biologisk 
mångfald och värdefulla 
naturområden.

Placeringen i Aktuell Hållbarhets mil-
jörankning av Sveriges kommuner

100 ranking-
plats 104 rankingplats 

Skyddad natur totalt, andel (%)
5,8% 1% 

Vattendrag med god ekologisk status, 
andel (%) 20% 14% 
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, 
ton CO2-ekv/inv.

4ton CO2-ekv/
inv

Förbättra framtiden 
för barn, unga och 
äldre

Vi ska ha hög kvalitet på 
miljö-, hälsoskydds- och 
livsmedelstillsyn samt 
främja samverkan i sam-
band med tillsyn för att 
minska otryggheten i kom-
munen och förbättra bo-
endesituationen för socialt 
utsatta grupper.

Företagarnas bedömning av servicen 
inom myndighetsområdet Miljö- och 
hälsoskydd (enligt undersökningen 
Insikt, NKI) 75 78 
Företagarnas bedömning av servicen 
inom myndighetsområdet Livsmed-
elskontroll (enligt undersökningen 
Insikt, NKI) 81 84 
Antal samverkansinspektioner som 
syftar till att förbättra tryggheten i 
kommunen och boendesituationen för 
socialt utsatta grupper. 10 3 
Rutiner för samverkan mellan mil-
jökontoret och andra förvaltningar i 
bostadsfrågor, med fokus på att förbätt-
ra boendesituationen för socialt utsatta 
grupper.  Uppfyllt 

Attraktiv arbetsgi-
vare

Vi ska erbjuda en attraktiv 
och utvecklande arbets-
plats.

Förvaltningens frisknärvaro

95% 99% 
Service och bemö-
tande

Våra tjänster och kommu-
nikation gentemot kom-
muninvånare och andra 
aktörer ska präglas av ett 
gott bemötande och god 
tillgänglighet, kvalitet och 
rättssäkerhet.

Andelen som graderat ”upplevt gott 
bemötande” vid kontakt med byggkon-
toret (JSM Telefront). 68% 100% 
Andelen som graderat ”upplevt gott 
bemötande” vid kontakt med miljökon-
toret (JSM Telefront). 76% 84% 
Företagarnas bedömning av Rättssä-
kerhet inom myndighetsutövning (en-
ligt undersökningen Insikt, NKI). 79 78 
Företagarnas bedömning av Kompetens inom 
myndighetsutövning (enligt undersökningen 
Insikt, NKI). 81 76 

Vi ska erbjuda lättillgäng-
lig och relevant informa-
tion om våra verksamheter.

Företagarnas bedömning av serviceområdet 
Information inom myndighetsutövning (en-
ligt undersökningen Insikt, NKI) 77 NKI 73 NKI 
Företagarnas bedömning av serviceområdet 
Effektivitet inom myndighetsutövning (enligt 
undersökningen Insikt, NKI) 78 74 
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Ekonomi

Investeringar 

Kommentar: Bygg- och miljönämnden redovisar ett resultat på +0,3 mkr vid delårets slut. Årets prognos visar att nämndens 
resultat följer budget.

Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 3,0 4,1 3,8 0,3
Summa intäkter 3,0 4,1 3,8 0,3
Personalkostnader -5,0 -8,6 -8,3 -0,3
Lokalkostnader -0,1 -0,2 -0,2 0,0
Övriga kostnader -0,8 -1,4 -1,4 0,0
Avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader -6,0 -10,3 -10,0 -0,3
Summa Nettokost-
nader -3,0 -6,2 -6,2 0,0

Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutgift 0,0 0,0 -0,1 0,1
Nettoinvestering 0,0 0,0 -0,1 0,1

Kommentar: Årets investeringsbudget avser inköp av IT-utrustning. Inköp har enbart gjorts för lägre belopp och har därmed 
belastat driftsbudgeten.
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Bildningsnämnden 
På övergripande nivå inom bildningsnämndens verksamhetsområden styrs 
verksamheten av de statliga styrdokumenten; läroplan för grundskola, förskola, 
fritidshem, särskola och kommunal vuxenutbildning samt skollagen. Till detta 
adderas de kommunala mål och riktlinjer som kommunen har tagit fram för 
verksamheten. 

Övergripande kommentar måluppfyllnad: 

Elevernas kunskapsresultat har förbättrats under 
läsåret 2019-2020. Andelen behöriga elever till gym-
nasiet är 87% en ökning mot föregående år. Trenden 
från 2018 fram till idag är stabil. Pojkarnas meritvärde 
i årskurs 9 närmar sig flickornas resultat.

Covid-19 pandemin har under våren 2020 påverkat 
alla verksamheter på ett högst påtagligt sätt. Barn och 
elever har i större omfattning än normalt varit frånva-
rande från förskola och skola. Störst frånvaro har det 
varit i förskolan. Det har även varit högre frånvaro än 
normalt hos personalen i alla verksamheter. Skolver-
ket beslutade att inga nationella prov skulle genom-
föras under våren vilket medfört att vi inte har några 
aktuella resultat.

Under våren har alla elever från årskurs 1 till 9 tillgång 
till en-till-en lösning när det gäller digitala verktyg. 
Den digitala utvecklingen har fått en skjuts framåt i 

samband med krav på distans- och fjärrundervisning 
som en följd av covid19. Komvux har genomfört all 
undervisning på distans eller med fjärrundervisning. 
Även i grundskolan har man använt möjligheten med 
digital undervisningsmetodik.

I ekonomiarbetet har verksamheterna genomfört 
genomgripande förändringar med bland annat minsk-
ning av visstidsanställda, i syfte att ha en budget i 
balans inför 2021.

Mål
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Fokusområden

Ökad sysselsättningsgrad

Måluppfyllelse: Inget mål kopplat till detta 
fokusområde. 

Bildningsnämnden har inget mål gällande detta foku-
sområde under aktuell mandatperiod. Trots avsaknad 
av mål arbetar framför allt Vuxenutbildningen men 
även övriga verksamheter i samverkan med AF, 
arbetsmarknadsenheten och andra kommuner i 
Familjen Helsingborg för att öka sysselsättningen i 
kommunen bland annat genom olika utbildningsin-
satser och arbetsmarknadsinsatser.

Hållbart samhälle

Måluppfyllelse: Målet bedöms som nära att bli 
uppfyllt.

Bildningsnämndens verksamheter arbetar systema-
tiskt och strukturerat med hållbarhetsfrågor utifrån 
olika perspektiv såsom miljö, hållbart arbetsliv, psy-
kiskt och fysiskt välmående med mera.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Måluppfyllelse: Målet bedöms som nära att bli 
uppfyllt.

Bildningsnämndens verksamheter arbetar kontinuer-
ligt och systematiskt med att förbättra barn och ungas 
förutsättningar att ha inflytande över sin vardag, att 
vara delaktiga i sitt lärande och att bli självständiga 
individer med hög tilltro till sin förmåga. Alla barn och 
elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential och 
goda kunskapsresultat genom individuella anpass-
ningar i det dagliga arbetet. Lärandet i förskola och 
skola ska få barn och elever att bli medvetna om en 
hälsosam livsstil och hur våra levnadsvanor påverkar 
miljö och klimat.

Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse: Målet bedöms som nära att bli 
uppfyllt. 

I alla verksamhetsdelar arbetas det med kontinuerliga 
uppföljningar gällande det systematiska arbetsmil-
jöarbetet. Utöver detta har bildningsförvaltningens 
verksamheter arbetat tillsammans med HR-avdel-
ningen och fackliga organisationer i ett personalstra-
tegiskt arbete med fokus på arbetsmiljö under 2020.  

Nämnden arbetar också med olika faktorer som anses 
vara strategiskt viktiga i arbetet med att vara en 
attraktiv arbetsgivare.

Service och bemötande

Måluppfyllelse: Inget mål kopplat till detta 
fokusområde. 

Bildningsnämnden har inget mål gällande detta 
fokusområde under aktuell mandatperiod.

Arbetet med service och bemötande sker dock konti-
nuerligt i alla verksamhetsdelar på arbetsplatsträffar 
och i andra forum med personalen.
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Fokusområden Nämndsmål Indikator Målvärde Utfall
Hållbart samhälle Ett hållbart förhållningssätt präg-

lar alla verksamheter.
�����������������
enhet under 2019-2022.

1antal 
miljöcer-

������
per enhet

����������-

ringar per enhet 
Elever i årskurs 9 som känner sig 
trygga i skolan, andel (%) 81% 80% 
Elever i årskurs 5 som känner sig 
trygga i skolan, andel (%) 88% 90% 
Elever i årskurs 5 som har studiero på 
lektionerna, andel (%) 69% 59% 
Elever i årskurs 9 som har studiero på 
lektionerna, andel (%) 62% 57% 

Förbättra framtiden 
för barn, unga och 
äldre

Vi skapar förutsättningar för barn 
och unga att bli självständiga 
individer med hög tilltro till sin 
egen förmåga.

Elever i årskurs 9 som anger att de 
kan nå kunskapskraven i skolan om 
de försöker, andel (%) 91% 93% 
Elever i årskurs 5 som anger att de 
kan nå kunskapskraven i skolan om 
de försöker, andel (%) 92% 92% 

Barn och elever är delaktiga i sitt 
����������������
sin vardag i förskola, skola och 
fritidshem.

Andel elever i förskolan som anser 
att de får vara med och påverka hur 
de ska arbeta. (förvaltningens enkät/
intervju)

85% positi-
va svar

Elever i årskurs 5 som anser att de 
på lektionerna är med och påverkar 
på vilket sätt de ska arbeta med olika 
skoluppgifter, andel (%) 70% 61% 
Elever i årskurs 9 som anser att de 
på lektionerna är med och påverkar 
på vilket sätt de ska arbeta med olika 
skoluppgifter, andel (%) 51% 52% 

Alla verksamheter har inklude-
rande lärmiljöer med hög till-
gänglighet i utbildningen för alla 
barn och elever.

Andel elever vars skolfrånvaro över-
stiger 5 % 0% 72% 

Elever i årskurs 5 som anser att lä-
rarna hjälper dem i skolarbetet när de 

behöver det, andel (%) 94% 94% 
Elever i årskurs 9 som anser att lä-

rarna hjälper dem i skolarbetet när de 
behöver det, andel (%) 84% 89% 

Elever i årskurs 5 som anser att lärar-
na förklarar vad de ska göra i skolar-

betet så att de förstår, andel (%) 93% 90% 
Elever i årskurs 9 som anser att lärar-
na förklarar vad de ska göra i skolar-

betet så att de förstår, andel (%) 78% 86% 
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Fokusområden Nämndsmål Indikator Målvärde Utfall
Elever i årskurs 9 som anser att lärarna 

förklarar vad de ska göra i skolarbetet så 
att de förstår, andel (%) 78% 86% 

En hälsosam livsstil präglar 
alla verksamheter.

Andel elever som anser att de känner att 
de hinner med sitt arbete under skolda-

gen. (förvaltningens enkät) 100% 77,5% 
Andel elever i förskola och grundskola 

som anser att de får ta del av en rörelse-
baserad aktivitet varje dag. (förvaltning-

ens enkät) 80% 100% 
Andel barn i förskolan som har utom-

husaktiviteter varje dag. (förvaltningens 
enkät)

100%
Personalen ska ha kunskap 
och kompetens att använda 
moderna digitala verktyg i 
sin undervisning.

Andel gröna/godkända mätningar i LIKA 
”Ledarskap” ökar för varje år för att 2022 

vara 100 % 100% 80% 
Andel gröna/godkända mätningar i LIKA 

”Infrastruktur” ökar för varje år för att 
2022 vara 100 %

Andel gröna/godkända mätningar i LIKA 
”Kompetensutveckling” ökar för varje år 

för att 2022 vara 100 %
Andel gröna/godkända mätningar i LIKA 

”Användning” ökar för varje år för att 
2022 vara 100 %

Andel elever i åk 3 som 
klarat alla delprov för 
ämnesprovet i matematik, 
kommunala skolor, ska ligga 
över riksgenomsnittet.

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov 
som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
matematik, kommunala skolor, andel (%) 62% 61% 

Andel elever i åk 3 som kla-
rat alla delprov för ämnes-
provet i svenska och svenska 
som andraspråk, kommunala 
skolor, ska ligga över riksge-
nomsnittet.

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov 
som klarat alla delprov för ämnesprovet 
i SV och Sv2, kommunala skolor, andel 

(%) 74% 70% 
Andel elever i åk 6 med 
lägst betyget E i matematik, 
kommunala skolor, ska ligga 
över riksgenomsnittet.

Elever i åk 6 med lägst betyget E i mate-
matik, kommunala skolor, andel (%) 86% 89% 
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Andel elever i åk 6 med lägst 
betyget E i matematik, kom-
munala skolor, ska ligga över 
riksgenomsnittet.

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i mate-
matik, kommunala skolor, andel (%) 86% 89% 

Andel elever i åk 6 med lägst 
betyget E i svenska, kommuna-
la skolor, ska ligga över riksge-
nomsnittet.

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i 
svenska, kommunala skolor, andel (%) 92% 92% 

Andel elever i åk 6 med lägst 
betyget E i svenska som andra-
språk, kommunala skolor, ska 
ligga över riksgenomsnittet.

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svens-
ka som andraspråk, kommunala skolor, 

andel (%) 59% 52% 
Andel elever i åk 6 med lägst 
betyget E i engelska, kommuna-
la skolor, ska ligga över riksge-
nomsnittet.

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i eng-
elska, kommunala skolor, andel (%) 88% 90% 

Andel elever i åk. 9, meritvärde 
kommunala skolor, genomsnitt 
(17 ämnen) ska ligga över riks-
genomsnittet.

Elever i åk 9 meritvärde kommunala 
skolor (exkl. nyinvandrade och okänd 

bakgr.), genomsnitt (17 ämnen) 217poäng 
Meritvärdet i årskurs 9 för poj-
kar ska öka.

Meritvärde för pojkar i årskurs 9 i kom-
munala skolor, genomsnitt (17 ämnen)

Andel elever i åk. 9 som är 
behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, ska ligga 
över riksgenomsnittet.

Elever i år 9 som är behöriga till yrkes-
program (exkl. nyinvandrade och okänd 

bakgr.), kommunala skolor, andel (%) 86% 87% 
Andel av Åstorps elever i års-
kurs 9 som påbörjar sin gymna-
sieutbildning ska öka.

Elever som avslutat årskurs 9 på våren 
och som ej återfanns i gymnasieskolan 

på hösten, hemkommun, andel (%) 1,4%
Andel gymnasieelever med 
examen eller studiebevis inom 
tre år, hemkommunen, ska ligga 
över riksgenomsnittet.

Gymnasieelever med examen eller stu-
diebevis inom 3 år, hemkommun, andel 

(%) 71%
Attraktiv arbetsgi-
vare

Bildningsnämnden är en ar-
betsgivare som erbjuder goda 
villkor för medarbetarna genom 
bl.a. god arbetsmiljö, god ledar-
kompetens, professionell och 
personlig utveckling, konkur-
renskraftiga löner och ändamål-
senliga lokaler.

Den genomsnittliga frisknärvaron inom 
bildningsförvaltningen 95%
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Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 27,2 45,1 40,2 4,9
Övriga intäkter 27,4 46,9 43,6 3,3
Summa intäkter 54,6 92,0 83,8 8,2
Personalkostnader -204,9 -339,6 -327,5 -12,1
Lokalkostnader -23,6 -40,1 -39,4 -0,7
Övriga kostnader -95,4 -171,9 -172,5 0,6
Avskrivningar -3,4 -5,9 -5,9 0,0
Finansiella kostnader -0,2 -0,3 -0,3 0,0
Summa kostnader -327,5 -557,8 -545,6 -12,2
Summa Nettokost-
nader -272,9 -465,8 -461,8 -4,0

Ekonomi

Investeringar 

Kommentar: Statsbidrag: Svenska staten fortsätter att betala ut stora belopp i riktade statsbidrag för att stärka förskolan och 
grundskolan. Bland de större budgeterade bidragen för 2020 återfinns Likvärdig skola (12,1), Lärarlönelyftet (4,3), 
Karriärtjänster (2,1), Mindre barngrupper (2,1) samt Lågstadiesatsning (1,7). Ett annat stort bidrag från staten som bildnings-
nämnden tar del av och har budgeterat för är medel från Migrationsverket för nyanlända och asylsökande barn och elever 
(10,1).

Övriga intäkter: Både interna och externa intäkter omfattas. De största externa intäkterna är barnomsorgsavgifter (14,0), för-
säljning av interkommunal verksamhet (12,4) samt bidrag från Arbetsförmedlingen (10,1). Den prognostiserade avvikelsen 
består till största del av högre försäljning av interkommunal verksamhet.

Personalkostnader: Den prognostiserade avvikelsen förklaras av anställningar som finansieras med ökade statsbidrag och 
övriga intäkter, dock täcker inte detta personalkostnaderna fullt ut utan lämnar ett gap på 3,9 mkr vilket i stort sett förklarar 
bildningsnämndens prognostiserade underskott vid årets slut.

Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutgift -1,5 -9,0 -11,6 2,6
Nettoinvestering -1,5 -9,0 -11,6 2,6

Kommentar: Bildningsnämndens investeringsbudget för 2020 består av 11,6 mkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen 
förklaras till största del av att planerade medel för inköp av Cromebooks är flyttad till driftsredovisningen. 

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse: Med anledning av bildningsnämndens negativa budgetavvikelse har 
stora åtgärder vidtagits inför läsåret 20/21 för att nå en budget i balans. Effekten av åtgärderna ger en grundskola i balans 
2021, vilken är den verksamhet som står för merparten av årets budgetunderskott.

Åtgärder som vidtagits inom grundskolan är främst neddragningar av personal genom att inte återanställa visstidsanställd 
personal, ej återbesätta tjänster där personal sagt upp sig samt naturliga pensionsavgångar. Neddragningarna spänner över 
samtliga personalgrupper, däribland elevassistenter, lärare, specialpedagoger, skolledare och servicepersonal.

Grundsärskolans lämnar 2020 ett underskott om -2,5 mkr. Ökade personalkostnader beror på en kraftig volymökning inom 
grundsärskolan som inte har kompenserats i resurstilldelningen. Antalet elever har fördubblats de senaste åren och tren-
den är, likt övriga Sverige, en fortsatt ökning. Inför kommande budgetår kvarstår grundsärskolans obalans och verksamhet-
ens underskott ökar i omfattning på grund av ökade volymer.

Övriga verksamheter förmodas ha en budget i balans 2021, utifrån dagens kända förutsättningar.
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Kultur- och fritidsnämnden 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och andra 
övergripande lagar ska kultur- och fritidsnämnden inom ramen för uppdraget 
fullgöra kommunens uppgifter inom följande lagstiftningsområden: 
bibliotekslagen, (SFS 2013:801). Utöver detta ska kultur- och fritidsnämnden 
uppfylla de mål och ambitioner som finns inom Åstorps kommun. 

Mål

Övergripande kommentar måluppfyllnad: 

Måluppfyllelsen är förhållandevis god. Arbetet med 
de aktiviteter som är kopplade till nämndens mål 
genomförs enligt plan, så långt covid-19 pandemin det 
är möjligt.

Fokusområden

Ökad sysselsättningsgrad

Måluppfyllelse: Inget mål kopplat till detta 
fokusområde

KFN har inget mål kopplat till detta fokusområde un-
der innevarande mandatperiod.

Hållbart samhälle

Måluppfyllelse: Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Kultur- och fritids verksamheter genomför kontinuer-

ligt förbättrande och kompetenshöjande insatser på 
området. Medvetenheten inom personalgruppen på 
hållbarhetsområdet är god. Däremot är verksamhe-
terna idag inte fullt ut hållbara. Det finns ingen en-
tydighet eller övergripande tydligt genomförd policy 
i kommunen angående avvägningar mellan fossil-
bränslen och eldrift för maskiner och fordon. Detta 
bidrar sannolikt till att övergången mot alternativ till 
fossila bränslen inte är det uppenbara första valet vid 
nyanskaffning. 

Kultur- och fritids verksamhet innebär mycket sam-
arrangemang och utbyte med externa aktörer vars 
policy vad gäller hållbarhet vi idag inte kan påverka. 
En möjlig väg vore att ställa högre krav på aktörens 
hållbarhetsarbete vid ingående av uppdragsöverens-
kommelser.
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Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Måluppfyllelse: Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Kultur och fritid erbjuder ett brett utbud av aktiviteter 
med syfte att utveckla och främja ett samhälle präglat 
av mångfald, demokratiska värderingar och fri åsikts-
bildning och vars medborgare bär demokratiska vär-
deringar och respekt för alla människors lika värde. 

Verksamheternas inriktning ska främja en utveckling 
av starka individer med mod och handlingsberedskap 
och goda förutsättningar att delta i det demokratiska 
samtalet. God folkhälsa såväl fysisk som psykisk ska 
vara en ständig ledstjärna då aktiviteter planeras och 
genomförs. Aktiviteterna ska också erbjuda avkopp-
ling och glädje.

Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse: Målet bedöms som uppfyllt. 

Sjuktalen inom kultur- och fritid är låga, delåret 
hamnar på 1,53 %. Satsningar på kompetensutveckling 
görs kontinuerligt och ett arbete pågår för att förbättra 
samarbete och kommunikation mellan verksamhet-
ens olika områden. 

Gemensamma utvecklingsdagar för all personal i 
verksamheten genomförs årligen viket har lett till hö-
gre effektivitet och arbetsglädje, och framöver också 
till att personal inom städ och vaktmästeri på ett mer 
aktivt sätt kommer att arbeta med värdskap som en 
del av sitt uppdrag.

Service och bemötande

Måluppfyllelse: Målet bedöms som uppfyllt. 

Kultur och fritids samtliga medarbetare arbetar i 
publik verksamhet och i ständig kontakt med de som 
använder anläggningar eller tjänster. En hög service-
grad och professionellt bemötande i såväl administra-
tion och drift är en självklar ambition.

Fokusområden Nämndsmål Indikator Målvärde Utfall
Hållbart samhälle Ett hållbart förhållningssätt präglar alla 

verksamheter
Kvalitetskartan

 Delvis uppfyllt 

Förbättra framtiden 
för barn, unga och 
äldre

Vi skapar förutsättningar för barn, unga 
och äldre till ökad fysisk aktivitet och 
rörelse samt övriga fritidsaktiviteter Kvalitetskartan

 Delvis uppfyllt 

Invånare i Åstorps kommun har en digi-
tal kompetens som ger likvärdiga möj-
ligheter att delta i ett digitalt samhällsliv. Kvalitetskartan

 Delvis uppfyllt 

Alla verksamheter har inkluderande 
förhållningssätt med hög tillgänglighet 
för alla barn, unga och äldre. Kvalitetskartan  Uppfyllt 

Attraktiv arbetsgi-
vare

Kultur- och fritidsnämnden är en ar-
betsgivare som erbjuder goda villkor 
för medarbetarna genom bland annat 
god arbetsmiljö, god ledarkompetens, 
professionell och personlig utveckling, 
konkurrenskraftiga löner och ändamål-
senliga lokaler. Kvalitetskartan  Uppfyllt 

Service och bemö-
tande

Vi synliggör arrangemang och verksam-
het inom Kultur- och fritidsnämnden till 
en bred allmänhet. Kvalitetskartan

 Delvis uppfyllt 
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Ekonomi
Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 0,7 1,1 1,4 -0,3
Övriga intäkter 2,0 3,6 4,0 -0,4
Summa intäkter 2,7 4,6 5,3 -0,7
Personalkostnader -8,9 -15,0 -15,0 0,0
Lokalkostnader -8,5 -14,5 -14,4 -0,1
Övriga kostnader -4,1 -5,9 -5,9 0,0
Avskrivningar -1,8 -3,2 -3,2 0,0
Finansiella kostnader -0,1 -0,2 -0,2 0,0
Summa kostnader -23,4 -38,6 -38,5 -0,1
Summa Nettokost-
nader -20,7 -34,0 -33,2 -0,8

Investeringar 

Kommentar: Den prognostiserade budgetavvikelsen består till största del av minskade intäkter för lokalhyra på grund av 
covid-19 samt uteblivet statsbidrag för Skapande skola.

Kommentar: Flertalet planerade investeringar kommer att genomföras enligt plan, med reservation för de som är avhängiga 
yttre faktorer såsom exempelvis byggnation av Tingdalshallen som är försenad.

Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse: Under resterande år kommer allmän kulturverksamhet att helt fokuse-
ra på barn- och unga och förutbestämda aktiviteter. Rekryteringar och vikarietillsättningar sker med yttersta restriktivitet.

Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutgift -2,5 -6,6 -6,6 0,0
Nettoinvestering -2,5 -6,6 -6,6 0,0
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Socialnämnden  
Socialförvaltningen tillhandahåller tjänster inom äldreomsorg, handikappom-
sorg, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg för att du som kom-
muninvånare ska få den hjälp och det stöd du är i behov av när behoven inte 
kan tillgodoses på annat sätt.

Målgrupper som omfattas av socialtjänstens ansvar är 
personer som är i behov av insatser för att uppnå en 
skälig levnadsnivå.

Enligt särskilda bestämmelser ska 
socialtjänsten värna om följande grupper: 

• Barn och unga
• Äldre personer
• Människor med funktionshinder
• Personer med missbruksproblem
• Personer som vårdar och stödjer närstående
• Brottsoffer
• Skuldsatta personer.
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Mål

Övergripande kommentar måluppfyllnad: 

Pandemin och dess effekter på verksamheten har för-
ändrat fokus på mycket av planerat arbete inom alla 
verksamheter. Socialförvaltningens alla verksamhets-
område arbetar med målarbetet och delar av dessa 
är uppfyllda. Arbetet är planerat att fortsatta under 
resterande del av året.

Fokusområden 

Ökad sysselsättningsgrad

Måluppfyllelse: Målet bedöms som uppfyllt. 

     Alla medarbetare inom 
socialförvaltningen erbjuds en 
anställning på 100 %. 

Hållbart samhälle

Måluppfyllelse: Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Målen syftar till att utrota fattigdom och 
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för 
alla människor, uppnå jämställdhet och egenmakt för 
alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt 
skydd för planeten och dess naturresurser. Åstorps 
kommun arbetar mot målen i Agenda 30.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Måluppfyllelse: Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Samverkan inom och över gränser inom kommunal 
verksamhet ger större möjlighet att ge kommunin-
vånare det stöd som de är i behov av i sin vardag. En 
samverkan med externa samarbetspartners är påbör-

jad och kommer att utvecklas med stöd av program-
förklaringen, Ett tryggare Åstorp.

Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse: Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Att fortsätta arbetet med att bli en attraktiv arbetsgi-
vare är ett ständigt pågående arbete. Att lyckas med 
rekrytering av personal kommer att kräva en samver-
kan mellan alla kommunala förvaltningar och tillsam-
mans med näringslivet.

Service och bemötande

Måluppfyllelse: Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Att möta kommuninvånaren med hög service och ett 
gott bemötande är ett ständigt arbete inom social-
nämndens alla verksamheter, dygnet runt, sju dagar i 
veckan.
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Fokusområden Nämndsmål Indikator Målvärde Utfall
Ökad sysselsätt-
ningsgrad

Socialnämnden ska verka för 
att alla kommuninvånare är 
självförsörjande och i syssel-
sättning

Invånare 0-19 år i ekonomiskt 
utsatta hushåll, andel (%)
Vuxna biståndsmottagare 

med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolk-

ningen
Hållbart samhälle Socialnämnden ska aktivt 

samverka internt och externt 
för att bidra till ett socialt 
hållbart samhälle

Vuxna biståndsmottagare med 
försörjningshinder på grund 

av arbetslöshet, andel (%)
Vuxna biståndsmottagare med 

försörjningshinder på grund 
av sjukdom och ohälsa, andel 

(%)
Vuxna biståndsmottagare med 

försörjningshinder på grund 
av sociala skäl, andel (%)
Vuxna biståndsmottagare 

med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%)

Vuxna biståndsmottagare med 
mycket långvarigt ekonomiskt 

bistånd, andel (%)
Socialnämnden ska bejaka 
den digitala utvecklingen i 

samhället
SKL - eBlomlåda för Åstorp, 

socialförvaltningen
Socialnämnden ska styra och 
följa upp nämndens ekonomi Ekonomisk följsamhet

Förbättra framtiden 
för barn, unga och 
äldre

Socialnämnden ska arbeta för 
lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter för alla kom-
muninvånare

Brukarbedömning särskilt bo-
ende äldreomsorg - bemötan-

de, förtroende och trygghet, 
andel (%)

Brukarbedömning barn- och 
ungdomsvård IFO  - helhets-

syn, andel (%)

Måluppföljning
Kommentar: Socialnämndens utfall är inte kända förrän utgången av 2020, eftersom det är snittet för inneva-
rande år som är målvärde.
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Brukarbedömning barn- och ungdoms-
vård IFO vårdnadshavare  - helhetssyn, 

andel (%)
Brukarbedömning boendestöd SoL 

- Brukaren får bestämma om saker som 
är viktiga, andel (%)

Brukarbedömning ekonomiskt bistånd 
IFO  - helhetssyn, andel (%)

Brukarbedömning gruppbostad LSS  - 
Brukaren får bestämma om saker som är 

viktiga hemma, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreom-

sorg - bemötande, förtroende och trygg-
het, andel (%)

Brukarbedömning individ- och famil-
jeomsorg totalt  - helhetssyn, andel (%)

Brukarbedömning missbruksvård IFO  - 
helhetssyn, andel (%)

Attraktiv arbetsgi-
vare

Socialnämnden ska 
erbjuda sina medar-
betare goda arbets-
villkor och utveck-
lingsmöjligheter

Heltidsarbetande månadsavlönade, kom-
mun, andel (%)

Sjukfrånvaro kommunalt anställda to-
talt, (%)

Service och bemö-
tande

Socialnämndens 
verksamheter ska 
präglas av respekt , 
värdighet och trygg-
het

Brukarbedömning boendestöd SoL 
- Brukaren känner sig trygg med alla i 

personalen, andel (%)
Brukarbedömning gruppbostad LSS  - 

Brukaren känner sig trygg med alla i 
personalen, andel (%)

Brukarbedömning hemtjänst äldreom-
sorg - trygghet (mycket trygga), andel 

(%)
Brukarbedömning särskilt boende äldre-

omsorg - trygghet, andel (%)
Brukarbedömning ekonomiskt bistånd 

IFO  - få kontakt, andel (%)
Brukarbedömning missbruksvård IFO  - 

få kontakt, andel (%)
Service och bemö-
tande

Socialnämndens 
verksamheter ska 
präglas av respekt , 
värdighet och trygg-
het

Brukarbedömning boendestöd SoL 
- Brukaren känner sig trygg med alla i 

personalen, andel (%)
Brukarbedömning gruppbostad LSS  - 

Brukaren känner sig trygg med alla i 
personalen, andel (%)

Brukarbedömning hemtjänst äldreom-
sorg - trygghet (mycket trygga), andel 

(%)
Brukarbedömning särskilt boende äldre-

omsorg - trygghet, andel (%)
Brukarbedömning ekonomiskt bistånd 

IFO  - få kontakt, andel (%)
Brukarbedömning missbruksvård IFO  - 

få kontakt, andel (%)
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Ekonomi

Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12

Statsbidrag 10,1 13,4 13,7 -0,3

Övriga intäkter 18,2 28,6 29,3 -0,7

Summa intäkter 28,3 42,0 43,0 -1,0

Personalkostnader -118,3 -204,6 -207,0 2,4

Lokalkostnader -16,4 -29,3 -28,8 -0,5

Övriga kostnader -53,3 -87,3 -75,3 -12

Avskrivningar -1,1 -2,1 -2,1 0,0

Finansiella kostnader -0,1 -0,1 -0,1 0,0

Summa kostnader -189,2 -323,4 -313,5 -9,9
Summa Nettokost-
nader -160,9 -281,4 -270,5 -10,9

Kommentar: Prognosen för helåret beräknas till -10,9 mkr, varav -11,0 mkr beräknas vara direkta merkostnader för pande-
min. Det betyder att den prognostiserade avvikelsen för verksamheten exklusive merkostnader för pandemin är +0,1 mkr. 
I den totala prognosen på -10,9 mkr har inte räknats in någon täckning från staten. I prognosen förväntas kostnaderna för 
inköp av ytterligare skyddsmaterial och förbrukning uppgå till c:a 3,0 mkr. Om det sker större utbrott, smittspridning under 
hösten kan det leda till ökade kostnader för personal. Detta har inte medräknats i prognosen.

Intäkterna prognostiseras till -1,0 mkr. Ersättningen från Migrationsverket minskar då antalet ensamkommande minskat. 
LSS-verksamheten har fått en lägre volym av både timmar och ärenden inom personlig assistans vilket ger lägre intäkter 
från Försäkringskassan.

Kostnaderna beräknas överstiga budget med -9,9 mkr. Kostnaderna för personal har minskat på grund av minskad volym 
inom stödboenden för ensamkommande, personlig assistans och familjehem. Personalkostnaderna inom vård- och omsorg 
har bromsats upp genom aktiva åtgärder för att skapa bättre planering av bemanning vid frånvaro och ledig kapacitet. 

För att förhindra smittspridning har socialnämnden har haft höga kostnader för inköp av skydds- och förbrukningsmaterial 
under året, vilket förklarar den största delen av den negativa prognosen för övriga kostnader. 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har fortsatt att öka under 2020. Fler hushåll får bidrag, hushållens storlek har ökat och 
det har skett en ökning av antalet bidragstagare i åldersgruppen 18-25 år. För att bromsa utvecklingen samarbetar social-
förvaltningen med Activa i projektet ”Öka takten” för att tillsammans kunna slussa personer till sysselsättning och därmed 
minska kostnaderna för försörjningsstöd. 

Investeringar 

Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutgift -1,0 -5,0 -6,4 1,4
Nettoinvestering -1,0 -5,0 -6,4 1,4

Kommentar: Socialnämnden har en investeringsbudget på 6,4 mkr. Utfallet efter juli är -1,0 mkr. Under året har verksam-
heten gjort investeringar i bland annat kontors- och personalutrymme i Kommunhuset. Arbete med utbyte av verksamhets-
systemet har tidigare blivit framflyttat men påbörjas under augusti 2020. Under hösten kommer det ske fortsatt utbyte av 
möbler, inventarier och sängar enligt plan. 

Socialförvaltningen kommer också upprätta en plan och införa ytterligare tekniska lösningar som förbättrar och underlättar 
för brukare och personal inom verksamheten. Vid årets slut beräknas 1,4 mkr återstå av årets investeringsmedel, varav 1,0 
mkr avser byte av verksamhetssystem. Detta arbete beräknas pågå även under 2021.
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Räddningsnämnden 
Klippans kommun och Åstorps kommun är en gemensam nämnd enligt 3 kap. 
3 a § kommunallagen och i övrigt i enlighet med bestämmelserna i nämnda lag 
för sådan nämnd, kallad Klippans och Åstorps kommuners räddningsnämnd 
(nedan kallad nämnden), för samverkan om den kommunala räddningstjäns-
ten.
Åstorps kommun är värdkommun och nämnden ingår 
i värdkommunens organisation. Utöver vad som följer 
av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommu-
nerna ingånget samverkansavtal för räddningsnämn-
den.

Nämnden har att svara för en gemensam räddnings-
tjänst inom Klippans och Åstorps kommuner i enlig-
het med vad som vid var tid åvilar var och en av kom-
munerna enligt gällande räddningstjänstlagstiftning. 
Nämnden fullgör också de uppgifter som enligt lag 
ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar 
för räddningstjänsten.

Nämnden ska medverka (ej ansvara) i kommunernas 
arbete för upprätthållande av krishanteringssystem, 
säkerhetsskydd, internt skydd samt riskhanterings- 
och försäkringsfrågor för kommunerna. Ansvaret för 
dessa uppgifter ingår inte i nämndens ansvar utan 
åvilar alltjämt respektive kommun.
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Mål

Övergripande kommentar måluppfyllnad: 

Räddningstjänsten Söderåsen har under inledningen 
på året arbetat med hur den egna organisationen ska 
förstärkas enligt beslutad organisation och två av tre 
steg är nu genomförda. Sista steget kommer att påbör-
jas i november då resterande organisation ska startas 
upp.

Avseende larmstatistiken på Räddningstjänsten Sö-
deråsen har det varit 386 utryckningar fram i slutet av 
juli och ligger i samma nivå som i fjol, då vid hade 416 
utryckningar vid samma tidpunkt.

Räddningstjänsten har under vinter och vår lagt 
mycket jobb på att rekrytera och utbilda ny personal 
till verksamheten. Ser man till de operativa styrkorna 
så har övningsverksamheten och utbildning av ny 
personal i stort genomförts enligt plan. 

Därutöver har även flera kvällsövningar/helgövningar 
genomförts med all deltidspersonal. Den dagliga verk-
samheten har lagt mycket tid och arbete för att lösa 
logistik och planering för att få med all deltidsperso-
nal på övningarna.

Förebyggande enheten (som räddningstjänsten köper 
via avtal från Räddningstjänsten Skånenordväst) har 
under året fortsatt arbetat med den lagstadgade myn-
dighetsutövningen.

I stort har den beslutade tillsynsplanen följts gällande 
ärende, remisshantering och tillsyn enligt Lagen om 
skydd mot olyckor, och Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor.

Fokusområden

Ökad sysselsättningsgrad

Måluppfyllelse: Inget mål kopplat till detta 
fokusområde. 

Räddningstjänsten Söderåsen jobbar kontinuerligt 
med sysselsättning och rekryteringsfrågor och har för 
tillfället inga större förändringar. 

Hållbart samhälle

Måluppfyllelse: Målet bedöms som nära att bli upp-
fyllt. 

Räddningstjänsten har under första delen av året 
utfört den planerade tillsynen av brandskydd inom 
kommunerna och hanterat de tillstånd och remisser 
som inkommit enligt lag om skydd mot olyckor och 
Lag om brandfarliga och explosiva varor.

På den operativa sidan har vi hanterat de larm som 
inkommit till räddningstjänsten. 

      Målet med att nå 90% av kommunin-
vånarna med livräddande styrka inom 20 
minuter är uppnått.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Måluppfyllelse: Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Räddningstjänsten har under vinter och vår tillhan-
dahållit och utfört utbildningar enligt efterfrågan och 
planering inom brandkunskap och hjärt- lungrädd-
ning. Detta gäller såväl internt inom kommunerna 
som externa parter men efterfrågan har varit betydligt 
mindre på grund av covid-19 pandemin.

Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse: Målet bedöms som nära att bli
uppfyllt. 

Räddningstjänsten har kunnat rekrytera på de flesta 
platserna och har ett bra rykte. Verksamheten har följt 
planerad övnings- och utbildningsplan, vilket innebär 
att alla har rätt utbildning för yrkesrollen.

Vad det gäller övriga utmaningar så har verksam-
heten en konstant utmaning i att rekrytera och 
behålla både dagtid- samt deltidspersonal med den 
samhällsstruktur och rörlighet som i dagsläget råder 
på arbetsmarknaden.

Service och bemötande

Måluppfyllelse: Inget mål kopplat till detta 
fokusområde. 

Räddningstjänsten har under året saknat förmåga att 
kontinuerligt följa upp händelser och ärendehantering 
enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om 
brand och explosiva varor i den omfattning som krävs.
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Fokusområden Nämndsmål Indikator Målvärde Utfall
Hållbart samhälle Myndighetsutövning ska 

följa planerad tillsynsplan 
enligt LSO (Lag om skydd 
mot olyckor) och LBE (Lag 
om brandfarliga och explo-
siva varor).

Antal gjorda tillsynsbesök utifrån 
LSO/LBE
U. Nöjd Kund-Index, Företagskli-
mat - Brandtillsyn
Mått 33. Vad ger företagarna för 
sammanfattande omdöme om 
kommunens service för företa-
gen?
Andelen invånare som anser att 
kommunens webbinformation är 
god ska öka (%)

Räddningstjänsten ska 
planeras och organiseras så 
att räddningsinsatserna kan 
påbörjas inom godtagbar tid 
och genomföras på ett effek-
tivt sätt för invånarna.

Andel av kommunens invånare 
som nås av livräddande styrka 
inom 20 minuter. 90% 100% 
Andel larm där utryckningsperso-
nalens anspänningstid är under 5 
minuter.

Förbättra framtiden 
för barn, unga och 
äldre

Räddningstjänsten ska utbil-
da kommunens verksamhe-
ter i brandkunskap.

Antal utbildade personer (kom-
munanställda, elever och övriga i 
Åstorp och Klippan)

Öka tryggheten och säker-
heten barn och unga samt att 
motverka psykisk ohälsa.

Uppföljning och redovisning av 
planen i sin helhet. Redovisning 
av vilka övriga samhällsaktörer 
som varit delaktiga.

Attraktiv arbetsgi-
vare

Plan för utbildning- och 
kompetensutveckling för 
räddningstjänsten personal 
��������������-
fäl ska ha minst räddnings-
ledare A- utbildning.

Andel av tjänstgöringstiden som 
har bemannats med rätt utbildade 
operativa befäl (minst räddnings-
ledare A)

Kvalitetssäkring av öv-
ningsplan för den operativa 
deltidspersonalen.

Genomförda övningstimmar per 
individ (ej befäl)

Ny organisation för Rädd-
ningstjänsten Söderåsen ska 
vara på plats.

Uppföljning
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Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 17,1 28,3 28,3 0,0
Summa intäkter 17,1 28,3 28,3 0,0
Personalkostnader -10,8 -19,5 -20,2 0,7
Lokalkostnader -1,1 -1,8 -1,8 0,0
Övriga kostnader -9,8 -15,7 -16,1 0,4
Avskrivningar -1,2 -1,9 -1,9 0,0
Finansiella kostnader -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Summa kostnader -23,0 -39,0 -40,1 1,1
Summa Nettokost-
nader -5,9 -10,7 11,8 1,1

Ekonomi

Kommentar: Utfallet för delåret hamnar på 0,6 Mkr för den gemensamma Räddningsnämnden, Åstorp och Klippans 
kommun.

Förklaringen till överskottet är att 2020 års budget är beräknad utifrån att den nya organisationen ska vara på plats 
från och med halvåret 2020. Budgeten är i redovisningen jämnt fördelad över året det är därmed rimligt med ett 
överskott vid delåret. Överskottet är beräknat att täcka de kommande kostnaderna när hela den nya organisationen 
är på plats vilket beräknas ske i november 2020.

Årets prognos beräknas i nuläget till -0,4 Mkr för Räddningstjänsten Söderåsen och avser ökade lokalkostnader i 
slutet av året i samband med färdigställandet av stationen i Klippan.

Investeringar 
Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutgift -0,6 -3,4 -9,9 6,5
Nettoinvestering -0,6 -3,4 -9,9 6,5

Kommentar: Budget under året avser i huvudsak nytt höjdfordon med en budget på 8 mkr. Upphandling påbörjas under året 
men kan komma att ta tid. Annars genomförs investeringen 2021.
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Kommunala bolag
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Kommunala bolag 

Björnekulla fastighets AB  
Björnekulla Fastighets AB producerar, hyr ut och förvaltar attraktiva och pris-
värda lokaler för kommunala verksamheter. Bolaget har i uppdrag att bidra till 
att uppfylla kommunens mål om ett hållbart samhälle samt ha en långsiktigt 
effektiv förvaltning av fastighetsbeståndet.

Ekonomi

Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Intäkter 52,3 86,9 87,4 -0,5
Kostnader -45,9 -84,0 -84,0 0,0
Varav personal -6,1 -11,7 -11,7 0,0
Resultat 6,4 2,9 3,4 -0,5

Kommentar: Björnekulla Fastighets AB uppvisar ett resultat vid delåret om 6,4 Mkr (föregående år 6,2 Mkr).

Hyresintäkterna ligger något under budget, detta beror på att intäkter för akuta förskolor som legat med i investeringsbud-
geten ej realiserats enligt initial tidplan.

Driftskostnaden för fastighetsbeståndet ligger i paritet med budget. Ingen nyupplåning har skett under året, dock har ett lån 
om 25 Mkr i internbanken ersatts med ett externt lån mot kommunal borgen.

AB Kvidingebyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag inom områdena förvalt-
ning, uthyrning, fastighetsutveckling samt byggprojekt. Bolaget har i uppdrag 
att bidra till att uppfylla kommunens mål om ett hållbart samhälle samt att 
vara en viktig del i kommunens utveckling för såväl invånare som för närings-
liv genom förvaltning, anskaffning och utveckling av attraktiva bostäder och 
lokaler.

AB Kvidingebyggen 

Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Intäkter 20,5 33,6 34,2 -0,6
Kostnader -18,8 -31,9 -32,0 0,0
Varav personal -2,2 -3,6 -3,6 0,0
Resultat 1,7 1,7 2,2 -0,6

Ekonomi

Kommentar: AB Kvidingebyggen uppvisar ett lägre resultat vid delåret om 1,7 Mkr (föregående år 2,7kr).
Det låga resultatet beror till största del på hyresbortfall vid stamrenoveringar på Torggatan i Kvidinge och Trädgårdsgatan 
i Åstorp. Då stamrenoveringen i Kvidinge nu är helt avslutad förväntas hyresintäkterna inflyta enligt budget under årets 
andra halva. 

Den långfristiga låneskulden har ökat något under perioden, detta i samband med att fyra lån om 60 Mkr i internbanken har 
ersatts med externa lån mot kommunal borgen.
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Björnekulla IT AB ansvarar för Åstorps kommuns utbyggnad av IT-infrastruk-
tur inom kommunen. Utbyggnaden prioriterar ortssammanbindande nät till-
sammans med kommunens arbetsställen och industriområden. Bolaget ska 
också verka för anslutning till befintliga nät inom kommunen.

Björnekulla IT AB 

Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Intäkter 1,1 1,7 1,6 0,1
Kostnader -0,7 -1,5 -1,5 0,0
Resultat 0,4 0,2 0,1 0,1

Ekonomi

Kommentar: Björnekulla IT AB redovisar ett bra resultat efter delåret, 421 tkr (föregående år 331 tkr).

Två startavgifter och försäljning av fiber till BjäreKraft under första kvartalet ledde till ökade intäkter jämfört med budget. 
De externa kostnaderna har under perioden legat lägre än budgeterat. Under perioden har två av bolagets lån i internban-
ken lösts in och ej ersatts av nya lån.

Björnekulla Utvecklings AB ska medverka till att skapa förutsättningar för 
entreprenörer/finansiärer och andra intressenter att etablera verksamhet som 
gynnar kommuninvånarna och kommunens utveckling. 

Björnekulla Utvecklings AB

Ekonomi

Mkr Redovisning 31/7 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnader -0,1 -0,1 0,0 0,1
Resultat -0,1 -0,1 0,0 -0,1

Kommentar: Björnekulla Utvecklings AB redovisar ett resultat på -0,1 för delåret. De externa kostnader som 
belastar resultatet består främst i att den tid som VD lägger ner i bolaget vidarefaktureras från Björnekulla 
Fastighets AB.

Delårsrapport 2020  I 65



Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

11(24) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 142 
 
Motion (SD) - Åstorps ståndpunkt för Ängelholms flygplats 
Dnr KSFD 2020/208 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD), Tony Wiklander (SD) och Peter Lindberg (SD) har 
inkommit med en motion om Åstorps ståndpunkt för Ängelholms flygplats 
med följande att sats: 

 Att Åstorps kommun ställer sig positiva till att rädda flygplatsen och 
därmed godkänna initiativet att gå med övriga kommuner i Familjen 
Helsingborg och dess flygplatsbolag innan den förste september.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 187 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-08-25 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2020-08-12 § 174 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-12 § 183 
Motion från Anton Holmberg (SD), Tony Wiklander (SD) och Peter 
Lindberg (SD) 
Årsredovisning 2019 för Ängelholms flygplats AB 
Flygplatsens betydelse för Familjen Helsingborg 2015-08-13 
200811 Tjänsteskrivelse  
Bolagsordning ÄFAB 200811 
Reviderad tjänsteskrivelse – Köp av andel i ägarbolag och tillträde till 
aktieägaravtal mm, Helsingborgs stad 
Reviderat aktieägaravtal 
Undersökning av näringslivets nyttjande av flygplats 
Utlåning och borgen flygplatsen 
Aktieöverlåtelseavtal Flygplats Ängelholm AB 
Bolagsordning ÄFAB 
Preliminär beräkning vid 3 tillkommande kommuner 
Presentation efter besked från kommunerna 
Presentation före besked från kommunerna 
Undersökning av näringslivets nyttjande av flygplatsen 
Protokoll från kommunfullmäktige, 2020-06-22 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Expedieras: 
Akten 
 

MECI
Start av ärende
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Administrativa enheten 
 

Merih Özbalci 
Administrativ chef 
042 – 640 13  
merih.ozbalci@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Motion (SD) – Åstorps ståndpunkt för Ängelholms flygplats 
Dnr KSFD 2020/208 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD), Tony Wiklander (SD) och Peter Lindberg (SD) har inkommit med 
en motion om Åstorps ståndpunkt för Ängelholms flygplats med följande att sats: 

• Att Åstorps kommun ställer sig positiva till att rädda flygplatsen och därmed 
godkänna initiativet att gå med övriga kommuner i Familjen Helsingborg och 
dess flygplatsbolag innan den förste september.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-08-25 
Preliminär beräkning vid 3 tillkommande kommuner 
Presentation efter besked från kommunerna 
Presentation före besked från kommunerna 
Undersökning av näringslivets nyttjande av flygplatsen 
Protokoll från kommunfullmäktige, 2020-06-22 
Motion från Anton Holmberg (SD), Tony Wiklander (SD) och Peter Lindberg (SD) 
 
Ärendet 
Flygplatsens ägare PEAB tog kontakt med Familjen Helsingborg för att diskutera 
flygplatsens framtid och kom fram till tre möjliga scenarion: (1) ett tillskott genom EU:s 
stadsstödsegler, (2) ett kommunalt delägarskap eller (3) att inte göra någonting alls. 
 
Familjen Helsingborgs kommuner förde diskussioner sinsemellan och fick uppdrag att se 
över hur intresset såg ut inom de politiska partierna i respektive kommun. Inga formella 
beslut togs utan istället fick varje kommun återrapportera partiernas ställning i frågan och 
utgå ifrån mandat. För Åstorps del meddelades att man inte hade stöd för att driva frågan 
politiskt för att rädda flygplatsen. 
 
Den 8 juni meddelade sju av Familjen Helsingborgs kommuner (Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm) att man tecknat en 
avtalsförklaring med flygplatsens nuvarande ägare, PEAB. De sju kommunerna bildar ett 
nytt bolag som ska köpa det befintliga flygplatsbolaget och ta över flygplatsdriften från 
den 1 september. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-08-25 
Version  2 
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Administrativa enheten 
 

Den 11 juni inkommer Sverigedemokraterna med en motion om att Åstorps kommun ska 
formellt ta ställning i frågan för att stötta flygplatsen och gå med övriga kommuner som 
ska bilda ett bolag för driften av flygplatsen. 
 
Ärendet har diskuterats inom styrelsen för Familjen Helsingborg där olika förslag har 
belysts. Förslagen har presenterats för styrelsen i Familjen Helsingborg. Förslagen finns i 
powerpointpresentationerna som finns med som beslutsunderlag till ärendet. 
 
Åstorp, Perstorp och Örkelljunga kommun meddelade att de inte skulle delta i 
flygplatsaffären, men fick möjlighet att köpa in sig i efterhand. Enligt en preliminär 
beräkning utifrån underlaget från Familjen Helsingborg skulle kostnaden för Åstorps 
kommun initialt vara 1 527 958 kr för att köpa en del av bolaget och därefter 229 194 kr 
årligen.  
 
Några budgetmedel finns inte avsatta för finansiering av denna affär.  
 
Förvaltningen har inte gjort en egen utredning kring affären och möjligheterna kring att 
genomföra detta utan hänvisar till det material som finns framtaget från Familjen 
Helsingborg. Innehållet i materialet från Familjen Helsingborg har inte bedömts av 
förvaltningen. 
 
Komplettering 2020-08-25 avseende möjlighet till bidrag 
I mål nr 6216-11 prövades Åstorps kommuns beslut om att transportera medel till 
finansiären avseende flygplatsaffären gällande Ängelholms flygplats när PEAB 
förvärvade flygplatsen. I motiveringen angavs följande: 

”Enligt 2 kap 8 § första stycket KL får kommuner genomföra åtgärder för att 
allmänt främja näringslivet i kommunen. Av andra stycket i paragrafen 
framgår att individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas 
bara om det finns synnerliga skäl för det.” 

 
Längre ner i domen beskriver kammarrätten vad som är synnerliga skäl: 

”Kammarrätten anser att kravet på synnerliga skäl i detta fall innebär att 
det lämnade stödet måste ha varit nödvändigt för att flygplatsen skulle bestå 
(jfr RÅ 1995 ref. 98). Det är kommunen som har bevisbördan för att så varit 
fallet.”  

 
Då övriga kommuners deltagande har ansetts tillräcklig för att gå vidare med 
flygplatsaffären kan det inte anses att kravet på synnerliga skäl är uppfyllt utifrån dagens 
läge heller och därför skulle ett stöd till det nya flygplatsbolaget vara inte förenligt med 
regleringen i 2 kap 8 §.  
 
Om ovan grund inte skulle varit ett problem ska då statsstödsreglerna i artiklarna 107-109 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt beaktas och kommissionens förordning 
nr 1407/2013 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre 
betydelse.  
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Utan att beröra dessa i detalj anger fördraget att stöd som ska ges av en kommun till 
näringsverksamhet måste uppfylla vissa krav och godkännas av EU-kommissionen innan 
det får ges vilket medför en längre utdragen process. Utöver detta finns där fler uppställda 
krav i fördraget för att det ska vara möjligt att stödja bolaget, men som inte berörs här då 
ett sådant stöd inte är förenligt med kommunallagen som angetts tidigare.  
 
Förordningen anger att det är möjligt att ge mindre statsstöd som understiger 200 000 
euro på tre, men det beloppet avser det totala bidrag som ges till bolaget från alla 
kommuner, regioner eller staten under tre år. Exempelvis om Region Skåne går in med 
200 000 euro med stöd av dessa regler kan inte Åstorps kommun nyttja samma regler för 
att ge stöd till bolaget. Inte bara direkta bidrag utan även lån kan räknas med i 
förordningen beroende på hur de är utformade. Utöver detta finns där fler uppställda krav 
i förordningen för att det ska vara möjligt att stödja bolaget, men som inte berörs här då 
ett sådant stöd inte är förenligt med kommunallagen som angetts tidigare. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Ärendet har belysts utifrån flera aspekter, men där barns bästa är svårt att fastställa.  
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
 
Merih Özbalci    Jonas Jönsson 
Administrativ chef   Kommunchef 
 
 
Expedieras till: 
Administrativa enheten 
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Aktieöverlåtelseavtal
Detta aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan

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

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

1 Bakgrund

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

1.2 Säljaren är ägare till samtliga aktier i Bolaget.

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

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

2 Definitioner

2.1 I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd:

”Aktierna” avser samtliga 2 740 aktier i Bolaget;

”Arrendeavtalet” avser det arrendeavtal som ska ingås på Tillträdesdagen mellan 
Projektfastigheter Götaland AB, org nr 556259-3540, ett bolag ingående i 
Säljarkoncernen, och Bolaget avseende delar av fastigheten Ängelholm Barkåkra 50:2 
enligt Bilaga […];

”Avtal” avser detta aktieöverlåtelseavtal och samtliga bilagor därtill;

”Avtalsdagen” avser dagen för undertecknandet av detta Avtal;

"Avgående Befattningshavare" avser samtliga styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter i Bolaget;

”Bankdag” avser sådan dag (förutom lördag och söndag) då svenska affärsbanker 
håller öppet för allmänheten, med undantag för internetbanktjänster;

“Belastning” avser en option, inteckning, pant eller annan belastning eller säkerhet 
samt, med avseende på aktier, konvertibler och teckningsrätter, varje options- förköps-, 
samtyckes-, hembuds- eller lösenrätt;

”Bokslutsdagen” avser den 31 december 2019;
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”Bolaget” har den innebörd som anges i punkt 1.1;

”Brist” avser brist eller felaktighet i Garantierna;

"Datarummet" avser (a) de dokument som tillhandahållits Köparen och dess rådgivare 
i ett virtuellt datarum avseende Transaktionen innehållande legal information relaterat 
till Bolaget per [tidpunkt] (en USB-sticka med Datarummet bifogas som Bilaga […]), 
och (b) de skriftliga svar som tillhandahållits Köparen per [tidpunkt] som svar på de 
frågor som ställts av Köparen och dess rådgivare i samband med Köparens Due 
Diligence, i den utsträckning de har inkluderats i Datarummet;

“Due Diligence” har den innebörd som anges i punkt 7;

“Extraordinära Transaktioner” avser (i) eventuell värdeöverföring enligt definitionen 
i 17 § 1 aktiebolagslagen, såsom överlåtna tillgångar och, i förekommande fall, 
övertagna, ersatta eller eftergivna förpliktelser som betalats eller fullgjorts eller 
överenskommits att fullgöras av Bolaget till (eller till förmån för) Säljaren eller någon 
medlem av Säljarkoncernen eller eftergift av krav från Bolaget visavi Säljaren eller 
någon medlem av Säljarkoncernen; (ii) eventuell exitbonus eller betalning av avgifter 
eller kostnader i samband med Transaktionen; och (iii) något avtal eller arrangemang 
för fullgörandet av det som framgår ovan;

“Fastigheterna” avser de områden inom fastigheterna Ängelholm Barkåkra 50:2 och 
Ängelholm Barkåkra 50:3, som Bolaget har nyttjanderätt till enligt Arrendeavtalet och 
Hyresavtalet, och på vilka Verksamheten bedrivs; 

“Föreskrivna Bolagshandlingar” avser Bolagets aktiebok, aktiebrev, protokoll från 
bolagsstämma, protokoll från styrelsemöten samt likvärdig bolagsdokumentation;

“Garantierna” har den innebörd som anges i avsnitt 7; 

”Hyresavtalet” avser det hyresavtal som ska ingås på Tillträdesdagen mellan 
Projektfastigheter Götaland AB, org nr 556259-3540, ett bolag ingående i 
Säljarkoncernen, och Bolaget enligt Bilaga […];

”Immateriella Rättigheter” avser de uppfinningar, patent, Know-How, 
företagshemligheter, mönster, upphovsrättigheter, närstående rättigheter, 
databasrättigheter, varumärken, domännamn, firmarättigheter och andra rättigheter av 
liknande slag, såväl registrerade som icke registrerade, inklusive ansökningar om 
registrering av sådana rättigheter, som används i eller behövs för Bolagets verksamhet;

”Justerat eget kapital” avser Bolagets redovisade egna kapital med tillägg om 78,6 
procent av Bolagets obeskattade reserver;

”Know-How” avser teknisk eller kommersiell information av konfidentiell natur (t ex 
kvalitetsprocesser, databaser, kundlistor, leverantörsinformation, finansiell 
information);



6 (25)

“Kontroll” avser den direkta eller indirekta möjligheten att utöva inflytande eller 
påverka en juridisk persons ledning eller tillvägagångsätt, oavsett om detta sker genom 
ägande eller på annat sätt, “Kontrollera” och “Kontrollerad” ska ha samma betydelse;

“Krav” avser krav som Köparen ställer mot Säljaren på grund av en överträdelse av en 
bestämmelse i detta Avtal; 

"Krona för Krona" innebär att Köparen enbart kan kräva en krona av Säljaren i 
kompensation för varje krona av förlust som uppkommit för Bolaget eller Köparen;

”Köparen” har den innebörd som anges i punkt (2) ovan;

”Miljö” avser mark, vatten och luft, inklusive luft i byggnader och luft i naturliga eller 
konstruerade anläggningar ovan såväl som under jord;

”Miljölagstiftning” avser vid varje tid gällande lagstiftning (civilrättslig såväl som 
straffrättslig och förvaltningsrättslig), författningar, förordningar, domslut, beslut, 
föreskrifter, direktiv, konventioner samt av myndighet eller kommun utfärdade förbud, 
förelägganden och andra ålägganden, till skydd för Miljön eller människors och andra 
levande väsens hälsa eller avseende arbetsförhållanden eller genererande, transport, 
förvaring, behandling eller bortskaffande av farliga ämnen; 

”Miljötillstånd” avser samtliga tillstånd, domar, licenser, godkännanden, registreringar 
och andra samtycken eller anmälningsärenden som krävs enligt Miljölagstiftningen för 
bedrivandet av Verksamheten;

“Nyckelanställda” avser de personer ingående i Personalen som är listade i Bilaga 
[…]; 

“Närstående” avser sådan fysisk eller juridisk person som anges i 21 kap 1 § 
aktiebolagslagen (2005:551);

”Part” avser Säljaren eller Köparen, var för sig;

”Parterna” avser Säljaren och Köparen, gemensamt;

”Personalen” avser samtliga Bolagets anställda, vilka förtecknats i Bilaga […];

”Preliminär Köpeskilling” avser den preliminära köpeskillingen för Aktierna som 
angivits i punkt 4.1 nedan;

”Proformabokslut” avser en av Säljaren framtagen resultat- och balansräkning för 
Bolaget utvisande Bolagets uppskattade resultat och ställning per Tillträdesdagen som 
ska ha belastats med Verksamhetens samtliga kostnader hänförliga till tiden före 
Tillträdesdagen, dock inte kostnader för den av Säljaren inledda avvecklingen av 
Verksamheten som belöper på tiden efter Tillträdesdagen, såsom t ex uppsägningslöner 
för tiden efter Tillträdesdagen;

”Redovisningsprinciper” avser de redovisningsprinciper, regler, policys, procedurer 
och metoder som tillämpats av Bolaget under de tre senaste räkenskapsåren före 



7 (25)

Tillträdet, förutsatt att sådana redovisningsprinciper, regler, policys, procedurer och 
metoder överensstämmer med gällande lag och god redovisningssed i Sverige;

”SCC” avser Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut;

“Skada” avser direkt förlust, skada och kostnad som Köparen åsamkas eller den direkta 
och rimligen förutsebara indirekta förlust, skada eller kostnad som Bolaget åsamkas 
med anledning av en Brist i Garantierna eller Säljarens övriga skyldigheter enligt 
Avtalet;

“Skatter” avser inkomstskatt, mervärdesskatt, kupongskatt, sociala avgifter, och 
samtliga andra skatter påförda av en skattemyndighet, inklusive skattetillägg och 
dröjsmålsränta;

”Slutlig Köpeskilling” avser den slutliga köpeskillingen för Aktierna fastställd enligt 
punkt 4.4;

”Säljaren” har den innebörd som anges i punkt (1) ovan;

“Säljarkoncernen” avser Säljaren och Tredje Man som direkt eller indirekt 
Kontrollerar Säljaren;

“såvitt Säljaren känner till” avser kännedom som någon av Anders Hylén (styrelsens 
ordförande), Christian Ziese (verkställande direktör), Jonas Nyström (ekonomichef) 
eller Ulf Svensson (flygplatschef) har per Avtalsdagen, vilket även skall omfatta sådan 
kännedom som någon av dessa personer skäligen borde ha haft om de hade gjort 
vederbörliga undersökningar inom ramen för sina respektive roller; 

“Tillträde” avser fullgörandet av Transaktionen som anges i avsnitt 5;

”Tillträdesbokslut” avser ett upprättat bokslut för Bolaget enligt vad som anges i 
punkt 4.3, innehållande (a) balans- och resultaträkning per den 31 augusti 2020, (b) 
Justerat eget kapital per Tillträdesdagen;

”Tillträdesdagen” avser den 1 september 2020;

“Transaktionen” avser den transaktion som avses genomföras enligt detta Avtal; 

“Tredje Man” avser en individ eller företag, juridisk person, förening eller annat organ 
eller organisation av något slag, inklusive statliga och offentliga organ; 

”Verksamheten” avser Bolagets verksamhet med driften av flygplatsen Ängelholm 
Helsingborg Airport;

”Årsredovisningen” avser reviderad och av årsstämman fastställd årsredovisning för 
Bolaget per Bokslutsdagen, innefattande reviderad balans- och resultaträkning för 
Bolaget, upprättat enligt Redovisningsprinciperna, Bilaga […].

2.2 Förutom då annat följer av sammanhanget, ska följande gälla i detta Avtal:
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(a) hänvisning till lag eller föreskrift ska även inkludera sådan bestämmelse som 
ändrats oavsett om ändringen sker innan, på eller efter Avtalsdagen och ska även 
inkludera samtliga rättsliga styrmedel som ändras i samband med sådan ändring; 

(b) hänvisning till punkter och bilagor utgör hänvisningar till punkter i detta Avtal 
och bilagor till detta Avtal;

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

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

(e) rubriker är endast formalia och ska inte påverka tolkningen.

3 Föremål för överlåtelsen

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

3.2 Per Tillträdesdagen ska äganderätten till Aktierna övergå till Köparen. 

4 Köpeskillingen och dess betalning

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

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

4.3 Tillträdesbokslut
4.3.1 Så snart som möjligt, dock senast trettio (30) Bankdagar efter Tillträdesdagen ska 

Säljaren överlämna Tillträdesbokslutet till Köparen. 

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

4.3.3 Genom Tillträdesbokslutet ska Bolagets Justerat eget kapital per Tillträdesdagen 
fastställas.

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

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

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

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

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

4.4 Slutlig Köpeskilling
Sedan Tillträdesbokslutet har fastställts i enlighet med punkten 4.3 ovan ska den 
Preliminära Köpeskillingen justeras, och den Slutliga Köpeskillingen fastställas, enligt 
följande:
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(a) om Justerat eget kapital enligt Tillträdesbokslutet överstiger den Preliminära 
Köpeskillingen ska köpeskillingen ökas med ett belopp som uppgår till 
skillnaden mellan den Preliminära Köpeskillingen och Justerat eget kapital, dock 
högst upp till 20 000 000 kronor; och 

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

Sålunda justerad Preliminär Köpeskilling utgör den fastställda Slutliga Köpeskillingen, 
som dock högst kan uppgå till 20 000 000 kronor.

Betalning av eventuellt justeringsbelopp enligt (a) eller (b) ovan mellan den Preliminära 
Köpeskillingen och den Slutliga Köpeskillingen ska ske senast fem (5) Bankdagar efter 
det att den Slutliga Köpeskillingen har fastställts i enlighet med denna punkt 4.4. 

5 Tillträde m.m.

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

5.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren mot att Köparen uppfyller vad som anges i punkt 5.3:

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

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

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

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

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

(f) tillse att Projektfastigheter Götaland AB ingår Arrendeavtalet samt Hyresavtalet;

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

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

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

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



11 (25)

villkor som inte är mindre förmånliga för Bolaget än vad som gällde enligt det 
föregående avtalet med Luftfartsverket;

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

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

5.3 På Tillträdesdagen ska Köparen mot att Säljaren uppfyller vad som anges i punkt 5.2:

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

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

(c) ingå Arrendeavtalet och Hyresavtalet.

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

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

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

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

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

6 Villkor för Avtalets giltighet

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

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

7 Säljarens garantier

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

7.1 Aktierna

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

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

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

7.2 Bolaget

7.2.1 Bolaget är inte insolvent i enlighet med tillämplig lag och Bolaget har inte ansökt eller 
fått en ansökan emot sig om likvidation, konkurs, rekonstruktion eller 
ackordsförfarande och inga förhandlingar pågår med borgenärer om ackord.
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7.2.2 Bolaget äger inte och har inte vid något tillfälle ägt aktier eller andelar i andra juridiska 
personer.

7.2.3 Bolaget har inte bedrivit någon annan verksamhet än Verksamheten.

7.3 Överensstämmelse med lag m.m. 

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

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

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

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

7.4 Registreringsbevis och bolagsordningar

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

7.5 Årsredovisningen m.m.

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

7.6 Proformabokslutet och Tillträdesbokslutet

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

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

7.7 Tillgångar och skulder

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

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

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

7.8 Koncerninterna förhållanden

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

7.9 Fordringar

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

7.10 Fastigheter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.12 Tillstånd

7.12.1 Bolaget har samtliga de tillstånd, godkännanden och medgivanden som erfordras för 
Verksamhetens bedrivande och Verksamheten bedrivs och har alltid bedrivits i överens-
stämmelse med vid var tidpunkt gällande lagar, föreskrifter och tillstånd. Samtliga de 
tillstånd, godkännanden och medgivanden som Bolaget har erhållit har redovisats i 
Datarummet med de fullständiga villkor som gäller för respektive tillstånd. Säljaren har 
inte anledning att anta att något av dessa tillstånd, godkännanden och medgivanden 
skulle återkallas eller ändras.
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7.12.2 Inga anmärkningar har riktats mot Bolaget från någon myndighet avseende 
beskaffenhet av Fastigheterna, arbetslokaler, maskiner eller övriga anläggningar eller 
tjänster som används i Verksamheten och som inte redan lett till undanröjande av det 
påtalade förhållandet. Säljaren har inte anledning att anta att någon myndighet kommer 
att framställa sådana anmärkningar eller kräva vidtagande av sådana åtgärder som kan 
antas negativt påverka Bolagets bedrivande av Verksamheten.

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

7.13 Verksamheten mellan Bokslutsdagen och Avtalsdagen

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

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

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

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

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

(e) inga Extraordinära Transaktioner har förekommit;

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

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

7.14 Försäkringar

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

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

7.15 Avtal

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

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

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

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

7.16 Konkurrensbegränsande utfästelser och förfaranden

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

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

7.17 Reklamation - skadeståndskrav

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

7.18 Säljaransvar

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

7.19 Tvister

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

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

7.20 Skatter

7.20.1 Inga Skatter, utöver i Årsredovisningen eller i Tillträdesbokslutet reserverade belopp, 
kommer att påföras Bolaget genom eftertaxering eller annorledes på grund av 
omständigheter före Tillträdesdagen. 
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7.20.2 Alla Skatter som påförts Bolaget har inbetalats i rätt eller, om de inte är förfallna per 
Tillträdesdagen, reserverats för i Tillträdesbokslutet. 

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

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

7.21 Miljö

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

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

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

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

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

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

7.22.2 Bolaget har inga registrerade Immateriella Rättigheter.

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

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

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

7.23 Dataprogrammen

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

7.24 GDPR

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

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

7.25 Dokumentation

All väsentlig dokumentation rörande Bolaget, såsom Föreskrivna Bolagshandlingar, 
lagfartsbevis, obelånade pantbrev, företagsinteckningsbrev, redovisningshandlingar, 
avtalshandlingar, fordringsbevis och skuldförbindelser, tillstånd, och dylikt är korrekta 
och finns på Tillträdesdagen i behåll hos Bolaget och alla därtill hörande registreringar 
och anmälningar, ansökningar och därtill anknuten avgiftsskyldighet har fullgjorts.
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7.26 Transaktioner med Säljarkoncernen
Alla mellan Bolaget, å ena sidan, och någon av Säljaren eller annat bolag i 
Säljarkoncernen eller annan Säljaren Närstående, å andra sidan, på Avtalsdagen 
gällande mellanhavanden är förtecknade i Bilaga […] och ska vara slutligt reglerade 
före Tillträdesdagen utan vidare kostnad eller annan konsekvens för Bolaget.

7.27 Information 

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

8 Bristande uppfyllelse av Garantier

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

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

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

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

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

a) i den mån en specifik reservering för den aktuella Skadan som föranlett Bristen 
gjorts i Årsredovisningen och Tillträdesbokslutet;

b) i den mån Skada som föranlett Bristen är ersättningsgill enligt Bolagets 
försäkringar (Säljaren ska då ersätta Köparen för självrisken); 

c) i den mån Skadan uppkommer som en följd av en lagändring som inte var 
beslutad på Avtalsdagen;

d) i den mån Skadan kunde ha undvikits eller begränsats om Köparen eller 
Bolaget hade vidtagit skäliga skadebegränsande åtgärder; samt

e) om Bristen i anledning av påstådd garantiavvikelse baseras på förhållanden som 
på ett tydligt och rättvisande sätt framgår av det material som Köparen har 
tillhandahållits i Datarummet.

9 Säljarens och Köparens övriga åtaganden

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

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

(b) inga Extraordinära Transaktioner utförs;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 Konkurrensåtagande

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

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

11 Fullständig reglering

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

12 Meddelanden

12.1 Samtliga meddelanden, förfrågningar, Krav, godkännanden, eftergivanden och all 
annan kommunikation enligt detta Avtal måste vara i skrift och på svenska, samt ska 
anses ha mottagits av en Part:
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(a) om avsänt med rekommenderat brev; tre (3) Bankdagar efter avlämnande för 
postbefordran;

(b) om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet; och

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

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

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

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

Kopia (utan effekt som 
meddelande) sänds till:

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

13 Ändringar

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

14 Bestämmelses ogiltighet

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

15 Överlåtelse

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

16 Kostnader

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

17 Tillämplig lag och tvister

17.1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

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

17.3 Skiljeförfarandet ska äga rum i Helsingborg. Det svenska språket ska användas i 
skiljeförfarandet.

________________________
SIGNATURSIDA FÖLJER
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Detta Avtal har upprättats i två originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Ort: Ort:

Datum: Datum:

PEAB FU HOLDING 8 AB [XX] AB

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

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

Ort:
Datum:

_________________________ ___________________________



 
 
  
 

  Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum X augusti 2020 

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. 
(avseende Ängelholm Helsingborg Airport), Dnr «Diarienr» 
 
Sammanfattning 
Ängelholm Helsingborg Airport drivs av Ängelholms Flygplats AB. Flygplatsen innehar 
flygplatscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. Ägaren till flygplatsbolaget har fattat 
beslut om att lägga ned driften av flygplatsbolagets verksamhet. Anledningen till detta är 
coronapandemin. Det finns behov av kommunikationer med flyg till och från Ängelholm 
Helsingborg Airport. För att bidra till regionens utveckling och tillväxt samt för att främja 
social och territoriell sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till och från flygplatsen 
säkerställs. Mot denna bakgrund föreslås sju kommuner i Familjen Helsingborg att trygga 
flygplatsens fortlevnad.  
 
Ett ägarbolag har bildats där de sju kommunerna föreslås vara delägare. Ägarbolaget föreslås 
köpa samtliga aktier i Ängelholms Flygplats AB. Ägarkommunernas inbördes förhållanden 
regleras i ett aktieägaravtal. Bolagsordningar för såväl ägarbolaget som flygplatsbolaget har 
upprättats. Därtill har ett initialt ägardirektiv för flygplatsbolaget tagits fram. Ängelholms 
Flygplats AB åläggs vidare att säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från Ängelholm 
Helsingborg Airport till och med den 1 september 2030. Ägarbolaget åtar sig att täcka 
eventuella förluster som uppkommer i flygplatsbolaget med anledning av detta. 
Ägarkommunerna åtar sig att täcka eventuellt underskott i ägarbolaget. För 2020 kan 
flygplatsbolaget få särskild stöd av kommunerna på grund av coronapandemin. Maximalt kan 
kommunen komma att utge [belopp] kronor. Beloppet inkluderar förvärv av andel i 
ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget, omkostnader relaterade till förvärven, särskilt 
stöd till flygplatsbolaget på grund av coronapandemin samt det som kommunen kan komma 
att utge för att täcka eventuella framtida förluster i flygplatsbolaget. 
 
I ärendet finns följande handlingar 
• Aktieägaravtal  
• Utlåning och borgen 
• Bolagsordning för ägarbolaget  
• Aktieöverlåtelseavtal, utan bilagor  
• Bolagsordning för flygplatsbolaget  
• Ägardirektiv för flygplatsbolaget 
• Årsredovisning för flygplatsbolaget 
• Avsiktsförklaring 
• Analys från WSP 
 
Förslag till beslut 
Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen är 
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att föreslå kommunfullmäktige att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med 
stads-/kommundirektören att förvärva x procent av aktierna i Ängelholm Helsingborgs 
Flygplats Holding AB för en köpeskilling om x kronor och tillträda upprättat förslag till 
aktieägaravtal samt i samband därmed godkänna att staden/kommunen maximalt utger x 
kronor i enlighet med upprättat förslag, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att finansiering sker genom att belasta kommunens resultat 
och rörelsekapital i motsvarande mån, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholms Flygplats AB upp till 
maximalt x kronor (motsvarande x procent av 30 miljoner kronor), 
 
att föreslå kommunfullmäktige att ställa borgen för lån i Ängelholm Helsingborgs Flygplats 
Holding AB upp till maximalt x kronor (motsvarande x procent av 2 miljoner kronor), 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för 
Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborgs Flygplats 
Holding AB i uppdrag att ingå upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal,  
 
att föreslå kommunfullmäktige ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av 
allmänt ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030,  
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och 
ägardirektiv för Ängelholms Flygplats AB, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Bakgrund 
Sedan den 1 april 2011 drivs Ängelholm Helsingborg Airport (nedan kallad ”Flygplatsen”) av 
Ängelholms Flygplats AB (nedan kallat ”Flygplatsbolaget”). Flygplatsen innehar 
flygplatscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. Flygplatsbolaget ägs idag till 100 
procent av Peab FU Holding 8 AB.  
 
Ägaren till Flygplatsbolaget har fattat beslut om att lägga ned driften av Flygplatsbolagets 
verksamhet. Anledningen till detta är den extraordinära situation som Flygplatsbolaget hamnat 
i till följd av coronapandemin som råder i Sverige och övriga delar av världen. 
Flygverksamheten har på grund av pandemin varit kraftigt minskad sedan i mars 2020 för att i 
april helt stanna av. I mitten av juni har flyget kommit igång igen men i liten skala.  
 
Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Syftet 
med samarbetet är att driva frågor som är gemensamma för hela regionen. Inom Familjen 
Helsingborg är de samverkande kommunerna överens om att det från ett regionalt perspektiv 
är angeläget att Flygplatsen kan fortleva. Det är viktigt att tillgodose behovet av 
kommunikationer med flyg till och från flygplatsen för invånare, näringsliv och besökare och 
att därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt. Mot denna bakgrund ingicks den 5 
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juni 2020 en avsiktsförklaring med syftet att träffa en överenskommelse som innebär att 
kommuner i Familjen Helsingborg tar över ägandet av Flygplatsbolaget.  
 
Avsikten är att ett bolag som ägs av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, 
Perstorp och Ängelholm (nedan kallade ”Ägarkommunerna”) ska köpa samtliga aktier i 
Flygplatsbolaget. Ängelholms kommun har för ändamålet förvärvat ett lagerbolag, med 
organisationsnummer 559257-3132, som namnändrats till Ängelholm Helsingborgs Flygplats 
Holding AB (nedan kallat ”Ägarbolaget”). Ägarkommunerna föreslås förvärva aktierna i 
Ägarbolaget, vartefter Ägarbolaget köper aktierna i Flygplatsbolaget enligt ett 
aktieöverlåtelseavtal som överenskommits med säljaren. Ägarkommunernas inbördes 
förhållanden regleras i ett aktieägaravtal. Bolagsordningar för såväl Ägarbolaget som 
Flygplatsbolaget har upprättats. Därtill har ett initialt ägardirektiv för Flygplatsbolaget tagits 
fram. Förutsättningarna och innehållet i handlingarna beskrivs nedan. 
 
Behov av kommunikationer med flyg i regionen 
Ägarkommunerna menar att det från ett nationellt och regionalt perspektiv är angeläget att 
Flygplatsen kan fortleva. Det finns ett stort behov av kommunikationer med flyg till och från 
Flygplatsen för invånare, näringsliv och besökare. För att bidra till regionens utveckling och 
tillväxt samt för att främja social och territoriell sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till 
och från Flygplatsen säkerställs. 
 
Flygplatsen bedriver främst flygtrafik inom Sverige. Inrikes reguljärtrafik till Stockholm stod 
för 97 procent av antalet passagerare år 2019. Nedan anges det totala passagerarantalet för 
flyget åren 2015-2019: 

 
2015 411 637 
2016 418 902 
2017 411 546 
2018 403 486 
2019 386 971 

 
Flygningarna från Flygplatsen är helt avgörande för möjligheterna att ta sig till och från 
Stockholm och regionen1 över dagen. Att åka tåg till Stockholm från Helsingborg tar över fem 
timmar. En bilresa tar cirka fem och en halv timme från Helsingborg till Stockholm. Detta kan 
jämföras med flyget till Stockholm som tar cirka en timme. På grund av de långa avstånden 
mellan regionen och Stockholm fyller flygtrafiken ett viktigt syfte för den regionala 
anslutningsbarheten för regionens invånare. Flygplatsen har även stor betydelse för regionens 
sociala och ekonomiska utveckling. Därtill har Flygplatsen också stor betydelse för regionens 
besöks- och turistnäring. 
 
Konsultföretaget WSP genomförde 2015 en analys över Flygplatsens betydelse för 
kommunerna i Familjen Helsingborg. Av analysen framgår bland annat att branscher som 
kultur, hotell och restaurang samt handel är snabbt växande inom regionen. Andra branscher 
som växer är konsultverksamhet, huvudkontorsverksamhet, kontorstjänster, arbetsförmedling 
och datorprogrammering. För att dessa kontaktintensiva tjänstebranscher ska fortsätta att 
växa krävs fortsatt god tillgänglighet till enkla, snabba inrikesförbindelser. Vidare slår analysen 
fast att en nedläggning av Flygplatsen skulle innebära att ett stort antal företag, och med dem 
väldigt många arbetstillfällen, skulle försvinna från regionen. Tillgängligheten till flyg har enligt 

                                                      
1 Med ”regionen” avses i detta sammanhang Ägarkommunernas geografiska område. 



 

 
Tjänsteskrivelse 

Sid 4 (8) 
 

 

 
 
  
 

analysen mycket stor betydelse för utvecklingen av företagandet och antalet arbetstillfällen i 
regionen. 
 
Utöver det anförda finns det i regionen en större andel huvudkontor. Här finns även en större 
andel utlandsägda företag än i övriga Skåne. För dessa företag är tillgängligheten till Stockholm 
avgörande för den fortsatta verksamheten.  
 
Cirka 60 ambulansflygningar skedde till och från Flygplatsen 2019. Att denna verksamhet kan 
fortgå är naturligtvis viktigt för invånarna i regionen och samhället i stort. Därtill samarbetar 
Flygplatsbolaget med Ljungbyheds flygplats när det gäller regelstyrda befattningar. Således är 
det även av vikt för Ljungbyheds flygplats att Flygplatsen inte läggs ned. 
 
Kommunal kompetens  
Av kommunallagen följer att en kommun får själv ha hand om angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar om 
angelägenheten inte ska handhas av annan. Verksamhet som bedrivs i enlighet härmed faller 
inom den kommunala kompetensen och är således kompetensenlig.  
 
En kommun får vidare driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att 
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna. Kommunerna anses 
ha en helt oomtvistad rätt att vara verksamma inom exempelvis flygplatsverksamhet.2 
 
Att en verksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte är en kommunal princip. En annan princip av 
betydelse i detta sammanhang är lokaliseringsprincipen som innebär att en åtgärd ska vara 
knuten till kommunens område eller dess medlemmar. Enligt rättspraxis finns utrymme för 
kommunen att agera även utanför det geografiska området. Kommunen kan ha engagemang i 
anläggningar i en annan kommuns område beträffande exempelvis väg- och flygtrafik förutsatt 
att anordningarna behövs för den egna kommunen.3 Härvid får en avvägning mellan kostnad 
och nytta göras där kostnaden inte får stå i missförhållande till den förväntade nyttan. 
 
Tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse 
I konsekvens med nuvarande ägares beslut att lägga ned Flygplatsen står det klart att 
marknaden inte kan tillgodose det behov av flygtransporter inom regionen som föreligger. 
Flygplatsens fortlevnad behöver säkerställas så att behovet av kommunikationer med flyg till 
och från flygplatsen för invånare, näringsliv och besökare kan erbjudas även framgent. Mot 
denna bakgrund föreslås Flygplatsbolaget åläggas att tillhandahålla en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse. 
 
Åläggandet innebär att Flygplatsbolaget ska säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från 
Flygplatsen till och med den 1 september 2030. Detta ska ske i enlighet med det kommunala 
ändamålet för bolaget. Flygplatsbolagets skyldigheter inkluderar förvaltning av 
flygplatsinfrastrukturen avseende säkerhet, tillgänglighet och beredskap. Flygplatsbolaget ska 
vidare tillhandahålla tjänster i den utsträckning de är nödvändiga för att trafik ska kunna 
bedrivas vid Flygplatsen. Flygplatsbolagets förbindelser med flygbolag ska vara icke-
diskriminerande.  
 
Ägarkommunerna åtar sig att täcka eventuella framtida förluster som uppkommer i 
Flygplatsbolagets verksamhet med anledning av tillhandahållandet av den aktuella tjänsten. 
                                                      
2 Se sidan 169, Kommunallagen, med kommentarer och praxis, 5:e upplagan, 2011, Lena Dalman m.fl. 
3 Se sidan 66, Kommunallagen, med kommentarer och praxis, 5:e upplagan, 2011, Lena Dalman m.fl. 
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Villkoren för detta är fastställda i aktieägaravtalet för Ägarbolaget och ägardirektivet för 
Flygplatsbolaget. Förlusttäckningen får aldrig överstiga vad som krävs för att täcka de 
kostnader som har uppkommit i samband med skyldigheterna att tillhandahålla den 
allmännyttiga tjänsten med hänsyn tagen till de intäkter som därvid har erhållits. Härvid ska 
hänsyn även tas till eventuella bidrag från offentliga aktörer såsom exempelvis Trafikverket 
och Region Skåne.  
 
Vid behov av rörelsekapital får Flygplatsbolaget, efter godkännande av Ägarbolaget, uppta lån i 
extern bank eller hos Ägarkommuns internbank. Om en Ägarkommun ställer ut lån till 
Flygplatsbolaget ska lånet vara förenat med en marknadsmässig ränta som står i proportion till 
kreditrisken. Ägarkommun är i proportion till sin ägarandel skyldig att ställa de säkerheter 
som långivare kräver. Om Ägarkommun ställer ut borgen ska Flygplatsbolaget erlägga en 
marknadsmässig borgensavgift till kommunen i fråga.  
 
Flygplatsbolaget har sedan 2011 varit privatägt och haft till syfte att gå med vinst. Mot 
bakgrund av de undersökningar som Ägarkommunerna låtit genomföra beträffande 
Flygplatsbolaget kan konstateras att verksamheten har bedrivits på ett professionellt och 
kostnadseffektivt sätt. De kostnader som legat till grund för driften av verksamheten under 
den tid som Flygplatsbolaget varit i privat ägo utgör enligt Ägarkommunernas undersökningar 
således kostnader som ett normalt välskött bolag skulle ha haft i motsvarande situation. Det 
innebär att Flygplatsbolagets kostnader för tillhandahållandet av den allmännyttiga tjänsten 
ska vara i paritet med de driftskostnader som Flygplatsbolaget hade när bolaget var i privat 
ägo, med undantag för normala kostnadsökningar. Om Ägarbolaget täcker förluster i 
Flygplatsbolaget är Ägarkommunerna skyldiga att täcka uppkommen förlust i Ägarbolaget 
genom att utbetala ett driftsbidrag till Ägarbolaget.  
 
I detta sammanhang får även lyftas fram att Flygplatsen ska ägas och drivas av 
Flygplatsbolaget, vilket kommer att vara ett helägt bolag av Ägarkommunerna. Styrelsen i 
Flygplatsbolaget kommer att utses av Ängelholms kommun efter förslag från 
Ägarkommunerna. När aktieägaravtalet trätt i kraft kommer Ägarbolaget att utgöra 
valberedning till Flygplatsbolaget. Ägarkommunerna kommer att ha ett strategiskt inflytande 
över Flygplatsbolaget genom Ägarbolaget. Driften av Flygplatsen, vilken har anförtrotts 
Flygplatsbolaget av Ägarkommunerna är dessutom Flygplatsbolagets huvudsakliga 
verksamhet. 
 
Ägarbolaget 
Ägarkommunerna föreslås köpa andelar enligt nedanstående pris och fördelning i Ägarbolaget. 
 

Helsingborg  41,59 % 41 586 kronor 
Ängelholm  32,38 % 32 382 kronor 
Höganäs  10,67 % 10 668 kronor 
Båstad  9,95 %   9 951 kronor 
Klippan  2,86 %   2 859 kronor 
Bjuv  2,16 %   2 161 kronor 
Perstorp  0,39 %      394 kronor 

 
Enligt aktieägaravtalet har Ägarkommunerna åtagit sig att finansiera Ägarbolagets förvärv av 
Flygplatsbolaget och att täcka eventuella framtida förluster som uppkommer i 
Flygplatsbolagets verksamhet. Av aktieägaravtalet framgår vidare att på grund av den 
extraordinära situation som Flygplatsbolaget befinner sig i till följd av coronapandemin 
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kommer Ägarkommunerna att lämna ett stöd till Flygplatsbolaget för täckande av 
Flygplatsbolagets prognosticerade förlust under perioden 1 september – 31 december 2020. 
Därtill åtar sig Ägarkommunerna att täcka kostnaderna för Ägarbolagets bildande och övriga 
kostnader som är relaterade till förvärvet av Flygplatsbolaget. Maximalt förbinder sig 
respektive kommun att utge, inklusive köpet av andelar i Ägarbolaget, nedan i kronor angivna 
belopp. 
 

Helsingborg   20 875 000 
Ängelholm   16 255 000 
Höganäs     5 355 000 
Båstad     4 995 000 
Klippan     1 435 000 
Bjuv     1 085 000 
Perstorp         197 768 
 
Summa:   50 197 768 

 
Av aktieägaravtalet framgår att Ägarbolagets styrelse ska ha sitt säte i Ängelholm. 
Aktieägaravtalet gäller till och med 31 december 2030 och förlängs därefter automatiskt med 
två år i taget om det inte sägs upp dessförinnan. Bolagets verksamhet ska vara att företräda 
ägarkommunernas strategiska intressen genom att äga och förvalta aktier i aktiebolag. Det 
kommunala ändamålet med bolaget är att fullgöra det ansvar som åvilar ägarkommunerna 
som aktieägare och bidra till att uppfylla kommunernas mål, vilket också anges i Ägarbolagets 
bolagsordning. 
 
 Styrning 
Ägarbolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter och sju suppleanter. Ägarkommunerna har 
rätt att utse varsin ledamot och varsin suppleant. Uppdrag som ledamot ska innehas av 
kommunstyrelsens ordförande i Ägarkommun. Ängelholms kommun ska inneha 
ordförandeposten och Helsingborgs stad ska inneha vice ordförandeposten. Ersättningen till 
ledamöterna och suppleanterna ska beslutas på bolagsstämman och stå i överensstämmelse 
med vad som gäller för Grupp 3 enligt Helsingborgs stads reglemente avseende ekonomisk 
ersättning för kommunalt förtroendevalda. 
 
Styrelsen i Ägarbolaget ska besluta i strategiska frågor rörande Flygplatsbolaget. I punkten 8 i 
aktieägaravtalet anges att vissa beslut på bolagsstämma eller styrelsemöte kräver två 
tredjedels majoritet samt att bristande enighet inte ger part rätt till förtida uppsägning av 
aktieägaravtalet. Styrelsen ska även föra dialog med Flygplatsbolagets ledning kring bolagets 
ställning, utveckling och strategiskt viktiga frågor. Ägardialogen syftar också till att diskutera 
utformningen av ägardirektivet för Flygplatsbolaget samt att följa upp detsamma. Ägarbolaget 
ska årligen rapportera till respektive kommun på sätt som framgår av aktieägaravtalet och 
finnas tillgängligt för att lämna information till kommun om behov uppstår. 
 
Av bolagsordningen framgår att fullmäktige i respektive kommun ska ges möjlighet att ta 
ställning innan beslut av principiell betydelse eller av större vikt fattas av ägarbolaget. 
Ängelholms kommun ska utse en lekmannarevisor för bolaget. 
 
Ägarbolaget har även, enligt aktieägaravtalet, ansvar för att ägardirektivet för Flygplatsbolaget 
antas på bolagsstämma i Flygplatsbolaget. Ägarbolaget ansvarar också för att övriga 
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styrdokument, såsom exempelvis arkivreglemente och beslut om ersättning till styrelsen, som 
är nödvändiga i ett kommunägt bolag antas på bolagstämma i Flygplatsbolaget. 
 
Kommuns ägarrepresentant (nedan kallat ”Ägarombud”) på Ägarbolagets bolagsstämmor samt 
kommuns styrelseledamot och suppleant i Ägarbolaget utses av respektive kommuns 
fullmäktige. Ägarombud ska tillse att aktieägaravtalet, i tillämpliga delar, antas som 
ägardirektiv för Ägarbolaget. Vidare kommer offentlighetsprincipen, i och med 
ägarförhållandena, att gälla för Ägarbolaget. 
 
Förvärv av Flygplatsbolaget 
Av aktieöverlåtelseavtalet framgår att Ägarbolaget förvärvar 100 procent av aktierna i 
Flygplatsbolaget av Peab FU Holding 8 AB. Köparen har genomfört en företagsundersökning, 
en så kallad ”due dilligence” av Flygplatsbolaget.  
 
Köpeskillingen för aktierna ska motsvara det justerade egna kapitalet enligt tillträdesbokslut 
per tillträdesdagen, dock högst 20 miljoner kronor. Köpeskillingen är ett resultat av 
förhandlingar med säljaren och har bedömts som skälig. Härvid får särskilt lyftas fram att 
kommunerna får tillgång till allmännyttig infrastruktur och möjlighet att bedriva ett arbete 
mot en klimatneutral drift av flygplatsen och verka för en utveckling mot ett fossilfritt resande 
med flyg.  
 
Avtalet innehåller garantier och åtaganden från både säljaren och köparen. Säljarens garantier 
beträffande Flygplatsbolaget är utformade på sedvanligt sätt för en affär av denna storlek. 
Avtalet innehåller också bestämmelser kring ersättning vid garantibrister respektive andra 
åtaganden och tvistelösning. Det signerade avtalet med bilagor kommer att förvaras hos 
Ägarbolaget. 
 
Flygplatsbolaget 
En ny bolagsordning har tagits fram för Flygplatsbolaget så att den stämmer överens med vad 
som gäller för ett bolag som är helägt av kommuner. Flygplatsbolaget har inte till syfte att gå 
med vinst utan det kommunala ändamålet med verksamheten är att tillhandahålla flygtrafik till 
och från Flygplatsen för att tillgodose invånares, besökares och näringslivets behov av 
flygresor. Flygplatsbolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och driva Flygplatsen samt 
utöva därmed förenlig verksamhet.  
 
 Styrning 
Av bolagsordningen framgår att fullmäktige i respektive kommun ska ges möjlighet att ta 
ställning innan beslut av principiell betydelse eller av större vikt fattas av Flygplatsbolaget. 
Ängelholms kommun ska utse en lekmannarevisor för bolaget.  
 
Ett initialt ägardirektiv är framtaget för Flygplatsbolaget. Detta ska, efter samråd med 
Flygplatsbolaget, revideras och på nytt godkännas av Ägarkommunernas fullmäktige. Av det 
initiala ägardirektivet framgår bland annat Flygplatsbolagets syfte, åliggande och uppdrag 
samt ägarnas kontroll och insyn över verksamheten. Beslut i vissa frågor får endast fattas och 
verkställas efter det att frågan godkänts av Ägarbolagets styrelse. 
 
I aktieägaravtalet för Ägarbolaget anges att styrelsen i Flygplatsbolaget ska bestå av sju 
ledamöter. I styrelsen kan såväl företrädare för eller anställda i Ägarkommunerna som så 
kallat ”externa” ledamöter ingå. Fullmäktige i Ängelholms kommun utser ledamöterna efter 
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förslag från ägarkommunerna. Arvode för ledamöterna i styrelsen ska uppgå till 1 
prisbasbelopp per år och med 1,5 prisbasbelopp per år till ordförande.  
 
Ägarbolagets ägarrepresentant på Flygplatsbolagets bolagsstämmor utses av Ägarbolaget. 
Vidare kommer offentlighetsprincipen, i och med ägarförhållandena, att gälla för 
Flygplatsbolaget. 
 
Slutsats 
Det finns inte några andra flygplatser i Flygplatsens närhet som, vid en permanent 
nedläggning, kan ta över passagerartrafiken från Flygplatsen och fylla det behov som 
Flygplatsen fyller. Det finns behov av kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen. För 
att bidra till regionens utveckling och tillväxt samt för att främja social och territoriell 
sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till och från Flygplatsen säkerställs. Mot denna 
bakgrund är det angeläget att Ägarkommunerna tryggar Flygplatsens fortlevnad.  
 
Mot bakgrund av vad som anförs om behovet av kommunikationer med flyg i regionen är 
bedömningen att det skulle vara till stor nytta för Ägarkommunerna, dess invånare, besökare 
och näringsliv om det även fortsättningsvis kan bedrivas flygtrafik vid Flygplatsen. Vid en 
avvägning mellan kostnad och nytta bedöms inte kostnaden stå i missförhållande till den 
förväntade nyttan av att flygtrafik bedrivs vid Flygplatsen. Vid bedömningen av nyttan får även 
vägas in att ett ägande av Flygplatsen skulle möjliggöra för Ägarkommunerna att påverka 
Flygbolagets utveckling mot en klimatneutral drift och ett fossilfritt flygande i framtiden. 
 
 
[namn]   [namn] 
Stads-/Kommundirektör  [titel]  
 
 
Beslutet ska skickas till 
X 



Bolagsordning för Ängelholm Helsingborgs 
Flygplats Holding AB

(org.nr. 559257-3132)

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB.

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Ängelholms kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att företräda ägarkommunernas 
strategiska intressen genom att äga och förvalta aktier i aktiebolag. 

Verksamheten ska i huvudsak bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.

§ 4 Verksamhetsändamål
Det kommunala ändamålet med bolaget är att fullgöra det ansvar som åvilar 
ägarkommunerna som aktieägare och bidra till att uppfylla kommunernas mål. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till 
aktieinnehavet.

§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter väljs årligen på 
årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i 
förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en 
suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade. Även ett registrerat revisionsbolag får 
utses till revisor.



Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Ängelholms kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-brev till aktieägarna tidigast 
sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång.

Därvid ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 

direktören
8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt 

suppleanter (i förekommande fall).
11. Val av revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall.
12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och 

suppleant för denne.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen.

§ 13 Kommunstyrelses rätt till information
Kommunstyrelserna i ägarkommunerna har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.



§ 14 Kommunfullmäktiges ställningstagande
Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas, ska delägarkommunernas fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till 
frågan.

§ 15 Hembudsförbehåll
Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. 
Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt 
som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får inte ske av ett mindre antal 
aktier än hembudet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad 
med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken 
lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt 
ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga 
aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till 
deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska dras in genom 
nedsättning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägare. 

Om aktie har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. 
För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i 
frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom tre (3) månader 
från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. 

Lösenbeloppet ska betalas inom två (2) månader från den tidpunkt då lösenbeloppet 
blev bestämt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den [datum] 2020.
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Flygplatsens 
betydelse för 
Familjen 
Helsingborg



Sammanfattning

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



Rekommendationer

 Med hänsyn till Ängelholm-Helsingborg Airports betydelse för 
näringslivet i nordvästra Skåne och dess fortsatta utveckling bör ett 
tätare samarbete mellan privata och offentliga aktörer utvecklas och 
en plan för det gemensamma arbetet diskuteras i styrelsen.

 Genom de kontakter som Familjen Helsingborg har med företagen i 
regionen kan deras behov utgöra grund för en framtidsorienterad 
utvecklingsdialog där flygplatsens betydelse, roll och behov 
diskuteras.

 Kommunerna bör också initiera ett närmare samarbete med 
flygplatsen vad gäller planfrågor och andra frågor som gäller 
infrastruktur såsom järnvägar och tillfartsvägar. Skåne Nordväst kan 
här via sin representation i styrelsen vara ett stöd för 
flygplatsledningen.

 En gemensam plattform för information där man marknadsför 
varandra är att rekommendera för utvecklingen av turism och 
företag. En plan kan tas fram där gemensamma marknadsaktiviteter 
planeras och där samma information kommuniceras.



Bakgrund

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



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

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

Dagens situation



Utbildningsfördelning

Vad som också kan vara intressant att titta på är fördelningen av 
utbildningsnivåer  då kunskapsintensiva tjänsteverksamheter 
generellt har större efterfrågan på tillgänglighet (i detta fall 
tillgång till flygplatser såväl som inomregionala kopplingar) 
jämfört med tillverkningsindustri.

I Familjen Helsingborg är andelen personer med eftergymnasial 
utbildningsnivå lägre än i resterande Skåne och riket samt i nivå 
med Hallands län. Andelen med gymnasial utbildningsnivå är 
istället högre än i riket och resterande Skåne samt i nivå med 
Halland. Andelen med endast förgymnasial utbildningsnivå är 
också något högre än alla jämförelsegrupper.

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

Andelen anställda på arbetsställen som tillhör utlandsägda 
företag är hög i Familjen Helsingborg, högre än i resterande 
Skånes län och Hallands län.  Detta är intressant då dessa 
företag ofta är beroende av internationella kontakter och hög 
tillgänglighet. 

Vad som dock framgår är att många av dessa arbetsställen 
tillhör tillverkningsindustrin, en branschgrupp som är på 
nedåtgående sett till utvecklingen av andelen förvärvsarbetande 
de senaste åren.

Oavsett detta är tillgänglighet en viktigt förutsättning för att locka 
till sig utländska direktinvesteringar. Flygplatsers lokalisering 
kan vara avgörande för import- och exportföretag när de 
bestämmer sig för var de skall lägga sin verksamhet. Här är 
tillgången till snabba och enkla förbindelser till Stockholm samt 
direktförbindelse till Kastrup en viktig kombination.
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Tillgänglighetens betydelse för tillväxten

För att undersöka tillgänglighetens betydelse för tillväxten har 2 alternativa 
scenarier tagits fram.

 Flygtrafiken på Ängelholm-Helsingborg Airport försvinner

 Dagens flygtrafik utökas med 2 avgångar dagligen på vardagar

Resultatet redovisas på följande sidor. För Familjen Helsingborg innebär det i 
korthet att vid ett jämnviktläge efter 38 år skulle en nedläggning av flygplatsen 
innebära att  tillgängligheten minskat med ca 50%, och ca 6200 arbetstillfällen i ca 
2400 företag försvunnit med en minskad lönesumma på ca 2 miljarder kr. Detta 
endast av att flygplatsen försvinner och ingen övrig ökning av tillgängligheten 
sker.

Om flygtrafiken istället utökas med 2 avgångar ökar tillgängligheten till familjen 
Helsingborg med 8% och effekten av detta efter 38 år ger 960 nya arbetstillfällen i 
380 nya företag med en ökad lönesumma på 340 Mkr



Flygplatsens betydelse för tillgängligheten
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Flygplatsens betydelse för sysselsättningen
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Flygplatsens betydelse för tillgängligheten
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Flygplatsens betydelse för sysselsättningen
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Slutsatser

 Kommunerna inom Skåne Nordväst genomgår en strukturomvandling från beroende av 
tillverkningsindustri till mer kunskapsintensiva tjänsteföretag. För dessa företag är tillgänglighet 
till flyg en förutsättning för fortsatt utveckling. 

 Analysen visar att tillgängligheten till flyg har en mycket stor betydelse för utvecklingen av 
företagandet och antalet arbetstillfällen i regionen.

 Inom området finns en större andel huvudkontor som för att inte omlokalisera sin verksamhet 
både är beroende av snabb och enkel inrikestrafik som närheten till den internationella 
flygtrafiken på Kastrup.

 Inom Familjen Helsingborg finns också en större andel utlandsägda företag än i övriga Skåne. 
Dessa företag är liksom huvudkontoren beroende av såväl goda inrikes förbindelser  som 
utrikesförbindelser. Här är närheten till Kastrup också en fördel. 

 En annan växande sektor är turismen som skapar utveckling inte bara inom hotell- och 
restaurang utan även in handel och annan besöksnäring. Turismen har stora potentialer att växa 
och detta gäller såväl den inhemska som en utländska turismen.

 Viktigt för den fortsatta utvecklingen är tillgången på välutbildad personal. De nordvästskånska 
kommunerna har här en lägre andel av personer med eftergymnasial utbildning än resten av 
Skåne och övriga landet. Denna andel är dock starkt växande och sammanhänger med den 
förändrade företagssammansättningen med fler kunskapsföretag. 

 Andelen med förgymnasial och gymnasial utbildning är högre än i övriga Skåne och riket. Detta 
måste på sikt förändras för att en fortsatt positiv utveckling skall ske.

 Flygplatsen är idag privatägd och detta innebär att kommunerna inte har möjlighet att investera i 
flygverksamheten utan är helt beroende av det privata företagets intresse att utveckla och 
investera i verksamheten. I styrelsen ingår dock representant från Skåne Nordväst. Ett närmare 
samarbete mellan flygplatsen och kommunerna är viktig för att utveckla verksamheten och 
underlätta för fortsatt drift av flygplatsen.



Rekommendationer

 Med hänsyn till Ängelholm-Helsingborg Airports betydelse för 
näringslivet i nordvästra Skåne och dess fortsatta utveckling bör ett 
tätare samarbete mellan privata och offentliga aktörer utvecklas och 
en plan för det gemensamma arbetet diskuteras i styrelsen.

 Genom de kontakter som Familjen Helsingborg har med företagen i 
regionen kan deras behov utgöra grund för en framtidsorienterad 
utvecklingsdialog där flygplatsens betydelse, roll och behov 
diskuteras.

 Kommunerna bör också initiera ett närmare samarbete med 
flygplatsen vad gäller planfrågor och andra frågor som gäller 
infrastruktur såsom järnvägar och tillfartsvägar. Skåne Nordväst kan 
här via sin representation i styrelsen vara ett stöd för 
flygplatsledningen.

 En gemensam plattform för information där man marknadsför 
varandra är att rekommendera för utvecklingen av turism och 
företag. En plan kan tas fram där gemensamma marknadsaktiviteter 
planeras och där samma information kommuniceras.



Preliminär beräkning vid 3 tillkommande kommuner

Kommun Andel
Ursprungligt 

förslag       

Nytt förslag,        

nr 1                  

Köpa bolaget   

48 Mkr (50 

Mkr)

Fördelning 

kommande år         

(0-15 Mkr)           
Räknat på 7,5 Mkr

Helsingborg 41,75% 14 410 220 20 875 000 3 131 250

Ängelholm 32,51% 11 220 000 16 255 000 2 438 250

Höganäs 10,71% 3 695 120 5 355 000 803 250

Båstad 9,99% 3 448 280 4 995 000 749 250

Klippan 2,87% 991 100 1 435 000 215 250

Bjuv 2,17% 748 000 1 085 000 162 750

Total 100% 34 512 720 50 000 000 7 500 000

Perstorp 0,40% 136 510 197 768 29 665

Örkelljunga 1,48% 512 380 742 306 111 346

Åstorp 3,06% 1 054 680 1 527 958 229 194

36 216 290 52 468 032 7 870 205





Inrikes resande, rullande 12 månader
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Flygplatsen har en betydande roll i nordvästra 
Skånes ekonomiska utveckling.

(fr arbetsgruppens arbete: Handelskammaren, flygplatsen, Familjen 
Helsingborg, besöksnäring/näringsliv)

• AGH har stor direkt effekt på regionens ekonomi. Möjligheterna att 
flygpendla gör beskattningsbara inkomster på 1 miljard kronor 
tillgängliga för Nordvästskåne och 300 Mkr för Stockholmsregionen. 

• Till det kommer direkta effekter på regionens löneinkomster i form av 
besöksnäring, ledningsfunktioner och investeringssidan av 
regionens bruttoregionprodukt. 



Framtiden
(från arbetsgruppens arbete)

• På längre sikt finns utsikter att flyget kan drivas fossilfritt och har goda 
möjligheter att förbättra regionens tillgänglighet. Då finns också goda 
utsikter att driften kan säkras ekonomiskt av egen kraft.

Restid ex. Helsingborg-Stockholm:
Flyg:
Helsingborg-AGH-Bromma/Arlanda-Stockholm C 2,5 timmar
Helsingborg-Copenhagen Airport-Arlanda-Stockholm C   minst 4 timmar
Helsingborg-Malmö Airport minst 4 timmar
Tåg:
Helsingborg-Göteborg/Lund-Stockholm 5 timmar
(kommer inte att gå snabbare inom överskådlig tid)



Varför måste vi ha vår flygplats kvar!

• Stor befolkning och många företag som efterfråga snabb 
kommunikation till Stockholm

• Många företag är beroende av närhet till flygplatsen med koppling till 
Stockholm

• Stort antal ensamföretagare (med marknad och uppdrag i 
Stockholmsregionen)

• Nordvästskåne med Bjäre-Kullahalvön med stor attraktion för 
besöksnäring både utifrån natur, rekreation och event 

• Utan flygplats tappar vi många arbetstillfällen och skatteunderlag
• Det finns inte konkurrenskraftiga alternativ



Verksamheten på flygplatsen ”pausas”

Flygplatsverksamheten pausas omgående, varsel 27 maj. (FAQ)

- Flygplatsen kostar i dag ca 1 Mkr per vecka och har inga intäkter
- Om det dröjer till flyget kommer igång eller om det inte gör alls, är 

varsel en beredskap för att få ner kostnaderna
- Många har lång anställningstid varför de flesta inte slutar förrän till 

hösten
- Personal nödvändig för certifikatet behålls, 4 personer samt ev. 

också ekonomi och VD.
- Från 1 januari 2021 kostar ”paus” 14 Mkr/år.



Två alternativ 
Kalkylerat fram till våren 2022

1. Vi köper flygplatsbolaget 
1 september och driver ett kommunalt flygplatsbolag i egen regi.
Köpeskilling 20 Mkr + drift 30 Mkr (lägre underskott tack vare lägre
avskrivningar med ca 2 Mkr/år).
Totalt: 50 Mkr

2. Delägarskap 
PEAB 65% / Familjen Helsingborg 35%.
Köpeskilling 6 Mkr + till drift 32 Mkr
Vid en eventuell nedläggning bär vi 100% av kostnaderna
Totalt: 40 Mkr



Från 2022 och framåt

Osäkerhet kring utvecklingen av antalet passagerare, 
kabinfaktor, antal flygrörelser, samt antalet flygoperatörer gör 
läget svårbedömt.

En översiktlig bedömning av årligt driftunderskott, beräknas till  
nollresultat (0) till -15 Mkr/år.



Äga Deläga

Statsstödsregler + -

Rådighet över alla beslut + -

Erfarenhet av flygplatsdrift - +

Ekonomi initialt - +

Ekonomi över tid = =

Rådighet/Bolagsstyrning + -

Intresse från Stat och Region + -

Enklare att förklara och motivera affären + -

Intresse för regional utveckling + -

Affärsutveckling, övriga intressenter = =

Styrelserepresentation, möjlighet att få 
näringslivet engagerat + -

Beslut om framtida avveckling = =

Eventuella avvecklingskostnader = =

För- och nackdelar Äga - Deläga



Ägare av flygplatsbolaget

- Tillträder 1 september 2020
- Ikläder oss bolagets förpliktelser och rättigheter

(personal, hyres/leasingavtal, avtal med flygbolagen mm). Före 
tillträde ska alla avtal granskas (arbetet delvis påbörjat) och 
avtalslista upprättas

- Parkeringsaffären och övriga kringverksamheter följer med bolaget 
i köpet 

- Ingen mark eller fastigheter ingår i affären, däremot inventarier. 
Inventarielista ska upprättas

- Certifikat och tillstånd för att bedriva flygplats (inkl. nyckelpersoner)



Slutsats

- Invånare, näringsliv och besökare behöver vår flygplats
- Vår bedömning är att staten och region Skåne kommer att bidra, 

vilket förbättrar vår kalkyl.
- Viktigt att återstarten är snabb då inrikesflyget startar upp igen 

för att behålla kunderna till vår flygplats. Påverkar kalkylen.
- Valet är att äga med full rådighet eller att vara delägare med 

någon som inte vill, inte tar ansvar och där vi dessutom står för 
alla kostnader?



Kommun Andel
Ursprungligt 

förslag       

Nytt förslag,        

nr 1                  

Köpa bolaget   

48 Mkr (50 Mkr)

Nytt förslag,       

nr 2          

Delägare 35%,  

38 Mkr(40 Mkr)

Diff förslag         

1 och 2

Fördelning 

kommande år         

(0-15 Mkr)           
Räknat på 7,5 Mkr

Helsingborg 41,75% 14 410 220 20 875 000 16 700 000 4 175 000 3 131 250

Ängelholm 32,51% 11 220 000 16 255 000 13 004 000 3 251 000 2 438 250

Höganäs 10,71% 3 695 120 5 355 000 4 284 000 1 071 000 803 250

Båstad 9,99% 3 448 280 4 995 000 3 996 000 999 000 749 250

Klippan 2,87% 991 100 1 435 000 1 148 000 287 000 215 250

Bjuv 2,17% 748 000 1 085 000 868 000 217 000 162 750

Total 100% 34 512 720 50 000 000 40 000 000 10 000 000 7 500 000





Andel flygresenärer på AGH per kommun

Korrigerat för en högre antagen andel för Ängelholm

Sänkningen fördelad lika % för övriga kommuner

Kommun

A

n

d

e

l

F

ö

r

d

e

Andel 2020 2021 2022 2023

Per 

kommun 

totalt          

2020-2023 

2024 och 

framåt

Omför-

delnings 

tal

Helsingborg 38,53% 9 312 701 3 109 371 1 500 744 460 434 14 410 220 770 600 0,91
Ängelholm 30,00% 7 251 000 2 421 000 1 168 500 358 500 11 220 000 600 000 1,31
Höganäs 9,88% 2 387 996 797 316 384 826 118 066 3 695 120 197 600 0,91
Båstad 9,22% 2 228 474 744 054 359 119 110 179 3 448 280 184 400 0,91
Åstorp 2,82% 681 594 227 574 109 839 33 699 1 054 680 56 400 0,91
Landskrona 2,82% 681 594 227 574 109 839 33 699 1 054 680 56 400 0,91
Klippan 2,65% 640 505 213 855 103 218 31 668 991 100 53 000 0,91
Bjuv 2,00% 483 400 161 400 77 900 23 900 748 000 40 000 0,91
Örkelljunga 1,37% 331 129 110 559 53 362 16 372 512 380 27 400 0,91
Svalöv 0,55% 131 727 43 982 21 228 6 513 203 830 10 900 0,91
Perstorp 0,37% 88 221 29 456 14 217 4 362 136 510 7 300 0,91
Total 100% 24 170 000 8 070 000 3 895 000 1 195 000 37 400 000 2 000 000

24 218 340 8 086 140 3 902 790 1 197 390 37 404 660





Styrelsemöte 3 april i Landskrona



Två delar:

-På lång sikt
-Akut

Som hänger ihop

- Vi behöver ha en långsiktig lösning/plan för att agera 
kortsiktigt. Vi skjuter annars problemet framför oss med 
en stor risk att pengarna inte gjort nytta.



Bakgrund 
• Flygplatsen har haft positivt resultat varje år sedan Peab köpte 

flygplatsen (2019 negativt på sista raden).
• Flygplatsen drivs effektivt, ca 20-40% lägre kostnader än andra 

flygplatser.
• Antal resenärer har gått från drygt 419 000 till (2016) till 387 000 

(2019) 
• För att kunna göra återinvesteringar bör resultatet ligga på ca 3-4 

m.kr/år. Vilket det också gjort utom 2018 och 2019.
• Flygplatsbolaget är ett rent driftbolag, mark och fastigheter ligger i 

annat bolag.
• Peab erhåller ca 5 Mkr/år i hyra, management fee (HR, juridik, 

redovisning mm) och som koncernbidrag (bolagsskatt). 
Ackumulerade överavskrivningar finns på ca 15 Mkr.

• Peab har inte samma engagemang för flygplatsen som tidigare.



Nuläge

• Flygplatsen har ett akut ekonomiskt problem pga av Corona
• Resandet har de senaste veckorna minskat med mer än 90%.
• 6/4-31/5 flyger inte BRA. SAS väntas ta samma beslut. (SAS har nu 

slutat flyga och flygplatsen är stängd)
• Personal uppsagd alternativt korttidspermitterad
• Bolagets prognos är nu för helåret 2020,

-23 Mkr till -35 Mkr (WC) (Uppdaterad prognos finns)



Inrikes resande, rullande 12 månader
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Slutsats

Peab har drivit flygplatsen mycket bra!
Peab vill ha en förlusttäckningsgaranti med obegränsat belopp!

- Enligt gällande lagstiftning kan vi inte erbjuda förlusttäckningsgaranti

Familjens förslag:
”Eu bidrag” (800 000 Euro totalt) samt amorteringsfritt lån som täckning för förlust
med säkerhet i marken

Det krävs stora belopp, utöver det som regelverket tillåter!
Vår bedömning är att förlusten kan arbetas ner till 20 Mkr för 2020.
För kommande år kan det komma krävas 10-20 Mkr/år

Stöttar vi nu kommer vi få göra det för lång tid framöver!



Förslag till beslut:

Alternativ 1
- Vi erbjuder det kapital EU:s regelverk ger möjlighet till
- Amorteringsfritt lån mot säkerhet för täckning av förlust
Vi har fått indikationer att detta alternativ inte är intressant för PEAB

Alternativ 2
- Vidare utredning av olika förutsättningar för att driva flygplatsen vidare 
där ett av alternativen är att Familjen Helsingborg tar över flygplatsen. 
(Är exempelvis förlusttäckningsgaranti helt omöjligt?)
Beslut togs om alternativ 2

Alternativ 3
- Familjen Helsingborg avvaktar!



Extra styrelsemöte 24 april via Teams



Sedan sist
Uppdrags och uppdragsbeskrivning:
Familjen Helsingborgs representant, Johan Lindberg
Ansvarig för resurser, ekonomi och kontakter mellan projektledning och kommunchefs-
gruppen samt styrelsen i Familjen Helsingborg. Avtal och upphandling av externa konsulter i 
samverkan med relevant medlemskommun.

Projektledning, Jan-Inge Hansson och Renée Mohlkert
Håller samman och driver arbetet, tar fram och jobbar igenom förslag till alternativ till 
konkreta lösning. Kontakter och förhandling med flygplatsens representanter samt besluts-
underlag. Projektledarna arbetar fram olika scenarios och förslag till konkreta lösningar som 
enkelt kan presenteras för styrelsen i Familjen Helsingborg, inte någon lång rapport.

Näringslivet, Andreas Jarud
Arbetar vidare med att ta fram konkret stöd från näringslivet, sponsring mm (utifrån det 
förslag som arbetsgruppen tagit fram).

Juridik, Eva Sturesson och Elin Ask
Juridiska råd och arbete samt ansökningar, juridiska utlåtanden, eventuella avtal osv.

Konsultbehov
Vi kommer göra en granskning av flygplatsbolagets ekonomi med extern konsult/revisor.
För de juridiska frågorna har vi också extern hjälp av advokatbyrå.



Vi har arbetet vidare för att hitta en lösning med det tydliga målet att vi 
som kommuner inte ska äga bolaget och driva det! 

- Ska vi lyckas med det kommer inte lösningen vara bra men vi tror att 
vi har något som är mindre dåligt! 



Nytt sedan sist
Ansökan om att få ge stöd med hänsyn till covid-19 (rätten att ge pengar)

- Reviderat belopp 200 000 + 800 000 Euro 
- Omfattande dokumentation, bl. a. konkurrensanalys
- Anlita advokatbyrå, kostnader
- Näringsdepartementet rekommenderar att ansökan görs inom ramen för en 

mer övergripande strategi som även omfattar andra flygplatser där behov finns,  
via SKR.

- SKR har dialog med departementet
- Avvakta SKR:s agerande, kan få ok retroaktivt 

SGEI  (Services of General Economic Interest/Kommuners och regioners befogenhet att 
lämna statsstöd) tar lång tid, gissning 1,5 år och över 3 Mkr i kostnad (Kalmar 3,2 Mkr, 
dessutom lite chans utifrån kravet om max 200 000 passagerare och minst 10 mil till 
närmaste flygplats). (Rätten att ge pengar).

Utökat stöd för permittering

Flygplatsen är nu stängd



Huvudfrågor
De lösningar vi diskuterar ska fungera både på kort och lång tid (2025)!

1. Kan/vill kommunerna lämna bidrag till flygplatsen ovillkorat? 
OM ja: på vilket sätt görs det bäst?

Förlusttäckning, ovillkorat aktieägartillskott

OM nej:            
2. Kan/vill kommunerna lämna bidrag till flygplatsen med villkor?

Om ja, på vilket sätt görs det bäst?
Lån/villkorat aktieägartillskott?

Vi har nu en diskussion kring delägande där kommunerna köper in sig i 
flygplatsen och går in med villkorade aktieägartillskott.

Löser vi inte ovanstående väntar avveckling av flygplatsen. Ska den vara kvar är 
lösningen att kommunerna bildar flygplatsbolag, hyr mark och fastigheter av PEAB och 
driver flygplatsen vidare i eget bolag. Under förutsättning att PEAB går med på detta och 
ger skäliga villkor, inte diskuterat!



Delägande
• Vi köper aktier/nyemission för att bli ägare till 35%

• Aktieägaravtal skrivs som reglera förutsättningarna mellan Flygplatsen två 
ägare, Peab och Familjen Helsingborg. Där regleras bl.a:
- Tillsättande av styrelse
- Tillsättande av ledande tjänstemän (VD och ledningsgrupp)
- Utdelning
- Bolagets affärer och transaktioner med någon av ägarna
- När majoritetsbeslut i styrelsen gäller och i vilka frågor ägarna ska vara    
överens
- Exit

• Villkorade aktieägartillskott görs enligt det som regleras i aktieägaravtalet. 
Återbetalning när flygplatsbolaget redovisar överskott.

• Familjen Helsingborg bildar ett gemensamt bolag som enbart har till uppgift 
att äga aktier i flygplatsen och hantera de villkorade kapitaltillskotten. Ägande 
av bolaget sker efter en fördelningsnyckel.



Risker

• PEAB anser processen för riskfylld och att den tar för lång tid för att 
vilja vänta. 

• Vi får inte alla kommuner att vara med/kostnaden blir för stor
• De juridiska riskerna: otillåtet statsstöd, skattepliktigt, 

konkurrensverket, återbetalning för mottagaren, förtroendeskada
• Höga kostnader för processen fram till avslut



Flygplatsen har en betydande roll i nordvästra 
Skånes ekonomiska utveckling.

(fr arbetsgruppens arbete)
• AGH har stor direkt effekt på regionens ekonomi. Möjligheterna att 

flygpendla gör beskattningsbara inkomster på 1 miljard kronor 
tillgängliga för nordvästskåne och 300 miljoner kronor för 
Stockholmsregionen. 

• Till det kommer direkta effekter på regionens löneinkomster i form av 
besöksnäring, ledningsfunktioner och investeringssidan av 
regionens bruttoregionprodukt. 



Framtiden
(från arbetsgruppens arbete)

• På längre sikt finns utsikter att flyget kan drivas fossilfritt och har 
goda möjligheter att förbättra regionens tillgänglighet. Då finns 
också goda utsikter att driften kan säkras ekonomiskt av egen kraft.

• Satsningar på klimatneutral drift och fossilfritt flyg behöver 
kommuniceras och utökas. Detta är en viktig förutsättning för 
möjligheten att nu och i framtiden säkra ekonomin kommersiellt.



LFV Prognos 315 000 300 000 270 000 160 000 385 000 386 971 403 486

per 1/4-20

P2023 P2022 P2021 P1.2 2020 BU2020 ACT 2019 ACT 2018

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 65 646 63 046 58 371 42 471 74 841 77 188 72 799

EXTERNA DRIFTKOSTNADER -29 675 -29 675 -29 675 -31 275 -31 175 -34 637 -29 471

PERSONALKOSTNADER -30 816 -30 616 -30 416 -28 216 -37 516 -35 713 -34 427

SUMMA DRIFTKOSTNADER -60 491 -60 291 -60 091 -59 491 -68 691 -70 350 -63 898

Driftsresultat 5 155 2 755 -1 720 -17 020 6 150 6 838 8 901

AVSKRIVNINGAR -6 100 -6 400 -6 100 -5 900 -6 100 -6 697 -5 524

RÖRELSERESULTAT -945 -3 645 -7 820 -22 920 50 141 3 377

Ackumulerad förlust  2020-2023 -35 331



Köp av aktier i Flygplatsbolaget

Eget kapital 2019.12.31  27 196 000

Förslag, ej förhandlat 35% 9 518 600

Villkorat aktieägartillskott 2020-2023 -35 331

Konsulter, projektledning mm -1 000

"Familjens flygplatsbolag", drift 2020-2023 -1 000

Totalt* -37 331

Regionens bidrag ?
* Det vi betalar för aktierna i bolaget minskar det villkorade 

aktieägartillskottet med motsvarande belopp



Andel flygresenärer på AGH per kommun

Korrigerat för en högre antagen andel för Ängelholm

Sänkningen fördelad lika % för övriga kommuner

Kommun

A

n

d

e

l

F

ö

r

d

e

Andel 2020 2021 2022 2023

Per 

kommun 

totalt          

2020-2023 

2024 och 

framåt

Omför-

delnings 

tal

Helsingborg 38,53% 9 312 701 3 109 371 1 500 744 460 434 14 410 220 770 600 0,91
Ängelholm 30,00% 7 251 000 2 421 000 1 168 500 358 500 11 220 000 600 000 1,31
Höganäs 9,88% 2 387 996 797 316 384 826 118 066 3 695 120 197 600 0,91
Båstad 9,22% 2 228 474 744 054 359 119 110 179 3 448 280 184 400 0,91
Åstorp 2,82% 681 594 227 574 109 839 33 699 1 054 680 56 400 0,91
Landskrona 2,82% 681 594 227 574 109 839 33 699 1 054 680 56 400 0,91
Klippan 2,65% 640 505 213 855 103 218 31 668 991 100 53 000 0,91
Bjuv 2,00% 483 400 161 400 77 900 23 900 748 000 40 000 0,91
Örkelljunga 1,37% 331 129 110 559 53 362 16 372 512 380 27 400 0,91
Svalöv 0,55% 131 727 43 982 21 228 6 513 203 830 10 900 0,91
Perstorp 0,37% 88 221 29 456 14 217 4 362 136 510 7 300 0,91
Total 100% 24 170 000 8 070 000 3 895 000 1 195 000 37 400 000 2 000 000

24 218 340 8 086 140 3 902 790 1 197 390 37 404 660



Nästa steg 1/2

Utifrån dagens diskussion behöver respektive kommun återkomma med 
besked att man står bakom att aktivt hitta och bidra till en lösning 
mellan flygplatsbolaget och Familjen Helsingborg. På så vis får 
respektive kommun möjlighet till en avstämning på hemmaplan för att 
sedan lämna sitt besked via mail till Peter Danielsson senaste den 30/4. 

Längre fram när en lösning är mer konkretiserad, kommer beslut att tas 
politiskt i respektive kommun.



Nästa steg 2/2

1. Aktieägaravtal
2. Aktieaffären, riktad nyemission
3. ”Familjens flygplatsägarbolag!
4. Beslutsprocessen enligt separat plan med beslut i Familjen Helsingborg och 

respektive kommun som är med.

om vi kommer i ”mål med förhandlingen” ……



Kommunikation

• Frågan är viktig och media m.fl vill säkert veta hur det går
- Vi svarar att diskussioner pågår i positiva anda men kommenterar inte 
mer än så. Bra om vi också kan hålla information och material i en liten 
krets.

- Vi tänker oss ett pressmöte den 4 maj
Där presenterar vi att vi förhandlar med PEAB om att Familjen 
Helsingborg anser att flygplatsen är viktig för Regionen (tillväxt mm) 
och tror på en positiv utveckling i framtiden. Vi avser att bli delägare i 
flygplatsen och förhandling pågår!
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Stadsledingsförvaltningen 
Avdelningen för ekonomi och styrning 
Ulf Krabisch 
Ekonomidirektör 
 

 Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 12 augusti 2020 

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. 
(avseende Ängelholm Helsingborg Airport), Dnr 00351/2020 
 
Sammanfattning 
Ängelholm Helsingborg Airport drivs av Ängelholms Flygplats AB. Flygplatsen innehar 
flygplatscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. Ägaren till flygplatsbolaget har fattat 
beslut om att lägga ned driften av flygplatsbolagets verksamhet. Anledningen till detta är 
coronapandemin. Det finns behov av kommunikationer med flyg till och från Ängelholm 
Helsingborg Airport. För att bidra till regionens utveckling och tillväxt samt för att främja 
social och territoriell sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till och från flygplatsen 
säkerställs. Mot denna bakgrund föreslås sju kommuner i Familjen Helsingborg att trygga 
flygplatsens fortlevnad.  
 
Ett ägarbolag har bildats där de sju kommunerna föreslås vara delägare. Ägarbolaget föreslås 
köpa samtliga aktier i Ängelholms Flygplats AB. Ägarkommunernas inbördes förhållanden 
regleras i ett aktieägaravtal. Bolagsordningar för såväl ägarbolaget som flygplatsbolaget har 
upprättats. Därtill har ett initialt ägardirektiv för flygplatsbolaget tagits fram. Ängelholms 
Flygplats AB åläggs vidare att säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från Ängelholm 
Helsingborg Airport till och med den 1 september 2030. Ägarbolaget åtar sig att täcka 
eventuella förluster som uppkommer i flygplatsbolaget med anledning av detta. 
Ägarkommunerna åtar sig att täcka eventuellt underskott i ägarbolaget. För 2020 kan 
flygplatsbolaget få särskilt stöd av kommunerna på grund av coronapandemin. Maximalt kan 
kommunen komma att utge 20 875 000 kronor. Beloppet inkluderar förvärv av andel i 
ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget, omkostnader relaterade till förvärven, särskilt 
stöd till flygplatsbolaget på grund av coronapandemin samt det som kommunen kan komma 
att utge för att täcka eventuella framtida förluster i flygplatsbolaget. 
 
I ärendet finns följande handlingar 
 Aktieägaravtal  
 Utlåning och borgen  
 Bolagsordning för ägarbolaget  
 Aktieöverlåtelseavtal, utan bilagor  
 Bolagsordning för flygplatsbolaget  
 Ägardirektiv för flygplatsbolaget 
 Årsredovisning för flygplatsbolaget 
 Avsiktsförklaring 
 Analys från WSP 
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Förslag till beslut 
Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen är 
 
att föreslå kommunfullmäktige att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med 
stadsdirektören att förvärva 41,59 procent av aktierna i Ängelholm Helsingborgs Flygplats 
Holding AB för en köpeskilling om 41 586 kronor och tillträda upprättat förslag till 
aktieägaravtal samt i samband därmed godkänna att staden maximalt utger 20 875 000 kronor 
i enlighet med upprättat förslag, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att finansiering sker genom att belasta kommunens resultat 
och rörelsekapital i motsvarande mån, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för 

Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB, 

 
att föreslå kommunfullmäktige att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborgs Flygplats 
Holding AB i uppdrag att ingå upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal,  
 
att föreslå kommunfullmäktige ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av 
allmänt ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030,  
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och 

ägardirektiv för Ängelholms Flygplats AB; samt  

 

att föreslå kommunfullmäktige att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta – under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar enligt ovan-  
 

att bevilja Ängelholms Flygplats AB en utlånings- och borgensram på 30 miljoner kronor, samt  
 
att bevilja Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB en utlånings- och borgensram på  
2 miljoner kronor. 
  
Beskrivning av ärendet 
 
Bakgrund 
Sedan den 1 april 2011 drivs Ängelholm Helsingborg Airport (nedan kallad ”Flygplatsen”) av 
Ängelholms Flygplats AB (nedan kallat ”Flygplatsbolaget”). Flygplatsen innehar 
flygplatscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. Flygplatsbolaget ägs idag till 100 
procent av Peab FU Holding 8 AB.  
 
Ägaren till Flygplatsbolaget har fattat beslut om att lägga ned driften av Flygplatsbolagets 
verksamhet. Anledningen till detta är den extraordinära situation som Flygplatsbolaget hamnat 
i till följd av coronapandemin som råder i Sverige och övriga delar av världen. 
Flygverksamheten har på grund av pandemin varit kraftigt minskad sedan i mars 2020 för att i 
april helt stanna av. I mitten av juni har flyget kommit igång igen men i liten skala.  
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Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Syftet 
med samarbetet är att driva frågor som är gemensamma för hela regionen. Inom Familjen 
Helsingborg är de samverkande kommunerna överens om att det från ett regionalt perspektiv 
är angeläget att Flygplatsen kan fortleva. Det är viktigt att tillgodose behovet av 
kommunikationer med flyg till och från flygplatsen för invånare, näringsliv och besökare och 
att därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt. Mot denna bakgrund ingicks den 5 
juni 2020 en avsiktsförklaring med syftet att träffa en överenskommelse som innebär att 
kommuner i Familjen Helsingborg tar över ägandet av Flygplatsbolaget.  
 
Avsikten är att ett bolag som ägs av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, 
Perstorp och Ängelholm (nedan kallade ”Ägarkommunerna”) ska köpa samtliga aktier i 
Flygplatsbolaget. Ängelholms kommun har för ändamålet förvärvat ett lagerbolag, med 
organisationsnummer 559257-3132, som namnändrats till Ängelholm Helsingborgs Flygplats 
Holding AB (nedan kallat ”Ägarbolaget”). Ägarkommunerna föreslås förvärva aktierna i 
Ägarbolaget, vartefter Ägarbolaget köper aktierna i Flygplatsbolaget enligt ett 
aktieöverlåtelseavtal som överenskommits med säljaren. Ägarkommunernas inbördes 
förhållanden regleras i ett aktieägaravtal. Bolagsordningar för såväl Ägarbolaget som 
Flygplatsbolaget har upprättats. Därtill har ett initialt ägardirektiv för Flygplatsbolaget tagits 
fram. Förutsättningarna och innehållet i handlingarna beskrivs nedan. 
 
Behov av kommunikationer med flyg i regionen 
Ägarkommunerna menar att det från ett nationellt och regionalt perspektiv är angeläget att 
Flygplatsen kan fortleva. Det finns ett stort behov av kommunikationer med flyg till och från 
Flygplatsen för invånare, näringsliv och besökare. För att bidra till regionens utveckling och 
tillväxt samt för att främja social och territoriell sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till 
och från Flygplatsen säkerställs. 
 
Flygplatsen bedriver främst flygtrafik inom Sverige. Inrikes reguljärtrafik till Stockholm stod 
för 97 procent av antalet passagerare år 2019. Nedan anges det totala passagerarantalet för 
flyget åren 2015-2019: 

 
2015 411 637 
2016 418 902 
2017 411 546 
2018 403 486 
2019 386 971 

 
Flygningarna från Flygplatsen är helt avgörande för möjligheterna att ta sig till och från 
Stockholm och regionen1 över dagen. Att åka tåg till Stockholm från Helsingborg tar över fem 
timmar. En bilresa tar cirka fem och en halv timme från Helsingborg till Stockholm. Detta kan 
jämföras med flyget till Stockholm som tar cirka en timme. På grund av de långa avstånden 
mellan regionen och Stockholm fyller flygtrafiken ett viktigt syfte för den regionala 
anslutningsbarheten för regionens invånare. Flygplatsen har även stor betydelse för regionens 
sociala och ekonomiska utveckling. Därtill har Flygplatsen också stor betydelse för regionens 
besöks- och turistnäring. 
 
  

                                                      
1 Med ”regionen” avses i detta sammanhang Ägarkommunernas geografiska område. 
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Konsultföretaget WSP genomförde 2015 en analys över Flygplatsens betydelse för 
kommunerna i Familjen Helsingborg. Av analysen framgår bland annat att branscher som 
kultur, hotell och restaurang samt handel är snabbt växande inom regionen. Andra branscher 
som växer är konsultverksamhet, huvudkontorsverksamhet, kontorstjänster, arbetsförmedling 
och datorprogrammering. För att dessa kontaktintensiva tjänstebranscher ska fortsätta att 
växa krävs fortsatt god tillgänglighet till enkla, snabba inrikesförbindelser. Vidare slår analysen 
fast att en nedläggning av Flygplatsen skulle innebära att ett stort antal företag, och med dem 
väldigt många arbetstillfällen, skulle försvinna från regionen. Tillgängligheten till flyg har enligt 
analysen mycket stor betydelse för utvecklingen av företagandet och antalet arbetstillfällen i 
regionen. 
 
Utöver det anförda finns det i regionen en större andel huvudkontor. Här finns även en större 
andel utlandsägda företag än i övriga Skåne. För dessa företag är tillgängligheten till Stockholm 
avgörande för den fortsatta verksamheten.  
 
Cirka 60 ambulansflygningar skedde till och från Flygplatsen 2019. Att denna verksamhet kan 
fortgå är naturligtvis viktigt för invånarna i regionen och samhället i stort. Därtill samarbetar 
Flygplatsbolaget med Ljungbyheds flygplats när det gäller regelstyrda befattningar. Således är 
det även av vikt för Ljungbyheds flygplats att Flygplatsen inte läggs ned. 
 
Kommunal kompetens  
Av kommunallagen följer att en kommun får själv ha hand om angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar om 
angelägenheten inte ska handhas av annan. Verksamhet som bedrivs i enlighet härmed faller 
inom den kommunala kompetensen och är således kompetensenlig.  
 
En kommun får vidare driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att 
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna. Kommunerna anses 
ha en helt oomtvistad rätt att vara verksamma inom exempelvis flygplatsverksamhet.2 
 
Att en verksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte är en kommunal princip. En annan princip av 
betydelse i detta sammanhang är lokaliseringsprincipen som innebär att en åtgärd ska vara 
knuten till kommunens område eller dess medlemmar. Enligt rättspraxis finns utrymme för 
kommunen att agera även utanför det geografiska området. Kommunen kan ha engagemang i 
anläggningar i en annan kommuns område beträffande exempelvis väg- och flygtrafik förutsatt 
att anordningarna behövs för den egna kommunen.3 Härvid får en avvägning mellan kostnad 
och nytta göras där kostnaden inte får stå i missförhållande till den förväntade nyttan. 
 
Tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse 
I konsekvens med nuvarande ägares beslut att lägga ned Flygplatsen står det klart att 
marknaden inte kan tillgodose det behov av flygtransporter inom regionen som föreligger. 
Flygplatsens fortlevnad behöver säkerställas så att behovet av kommunikationer med flyg till 
och från flygplatsen för invånare, näringsliv och besökare kan erbjudas även framgent. Mot 
denna bakgrund föreslås Flygplatsbolaget åläggas att tillhandahålla en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse. 
 
  

                                                      
2 Se sidan 169, Kommunallagen, med kommentarer och praxis, 5:e upplagan, 2011, Lena Dalman m.fl. 
3 Se sidan 66, Kommunallagen, med kommentarer och praxis, 5:e upplagan, 2011, Lena Dalman m.fl. 
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Åläggandet innebär att Flygplatsbolaget ska säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från 
Flygplatsen till och med den 1 september 2030. Detta ska ske i enlighet med det kommunala 
ändamålet för bolaget. Flygplatsbolagets skyldigheter inkluderar förvaltning av 
flygplatsinfrastrukturen avseende säkerhet, tillgänglighet och beredskap. Flygplatsbolaget ska 
vidare tillhandahålla tjänster i den utsträckning de är nödvändiga för att trafik ska kunna 
bedrivas vid Flygplatsen. Flygplatsbolagets förbindelser med flygbolag ska vara icke-
diskriminerande.  
 
Ägarkommunerna åtar sig att täcka eventuella framtida förluster som uppkommer i 
Flygplatsbolagets verksamhet med anledning av tillhandahållandet av den aktuella tjänsten. 
Villkoren för detta är fastställda i aktieägaravtalet för Ägarbolaget och ägardirektivet för 
Flygplatsbolaget. Förlusttäckningen får aldrig överstiga vad som krävs för att täcka de 
kostnader som har uppkommit i samband med skyldigheterna att tillhandahålla den 
allmännyttiga tjänsten med hänsyn tagen till de intäkter som därvid har erhållits. Härvid ska 
hänsyn även tas till eventuella bidrag från offentliga aktörer såsom exempelvis Trafikverket 
och Region Skåne.  
 
Vid behov av rörelsekapital får Flygplatsbolaget, efter godkännande av Ägarbolaget, uppta lån i 
extern bank eller hos Ägarkommuns internbank. Om en Ägarkommun ställer ut lån till 
Flygplatsbolaget ska lånet vara förenat med en marknadsmässig ränta som står i proportion till 
kreditrisken. Ägarkommun är i proportion till sin ägarandel skyldig att ställa de säkerheter 
som långivare kräver. Om Ägarkommun ställer ut borgen ska Flygplatsbolaget erlägga en 
marknadsmässig borgensavgift till kommunen i fråga. 
 
Flygplatsbolaget har sedan 2011 varit privatägt och haft till syfte att gå med vinst. Mot 
bakgrund av de undersökningar som Ägarkommunerna låtit genomföra beträffande 
Flygplatsbolaget kan konstateras att verksamheten har bedrivits på ett professionellt och 
kostnadseffektivt sätt. De kostnader som legat till grund för driften av verksamheten under 
den tid som Flygplatsbolaget varit i privat ägo utgör enligt Ägarkommunernas undersökningar 
således kostnader som ett normalt välskött bolag skulle ha haft i motsvarande situation. Det 
innebär att Flygplatsbolagets kostnader för tillhandahållandet av den allmännyttiga tjänsten 
ska vara i paritet med de driftskostnader som Flygplatsbolaget hade när bolaget var i privat 
ägo, med undantag för normala kostnadsökningar. Om Ägarbolaget täcker förluster i 
Flygplatsbolaget är Ägarkommunerna skyldiga att täcka uppkommen förlust i Ägarbolaget 
genom att utbetala ett driftsbidrag till Ägarbolaget.  
 
I detta sammanhang får även lyftas fram att Flygplatsen ska ägas och drivas av 
Flygplatsbolaget, vilket kommer att vara ett helägt bolag av Ägarkommunerna. Styrelsen i 
Flygplatsbolaget kommer att utses av Ängelholms kommun efter förslag från 
Ägarkommunerna. När aktieägaravtalet trätt i kraft kommer Ägarbolaget att utgöra 
valberedning till Flygplatsbolaget. Ägarkommunerna kommer att ha ett strategiskt inflytande 
över Flygplatsbolaget genom Ägarbolaget. Driften av Flygplatsen, vilken har anförtrotts 
Flygplatsbolaget av Ägarkommunerna är dessutom Flygplatsbolagets huvudsakliga 
verksamhet. 
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Ägarbolaget 
Ägarkommunerna föreslås köpa andelar enligt nedanstående pris och fördelning i Ägarbolaget. 
 

Helsingborg  41,59 % 41 586 kronor 
Ängelholm  32,38 % 32 382 kronor 
Höganäs  10,67 % 10 668 kronor 
Båstad  9,95 %   9 951 kronor 
Klippan  2,86 %   2 859 kronor 
Bjuv  2,16 %   2 161 kronor 
Perstorp  0,39 %      394 kronor 

 
Enligt aktieägaravtalet har Ägarkommunerna åtagit sig att finansiera Ägarbolagets förvärv av 
Flygplatsbolaget och att täcka eventuella framtida förluster som uppkommer i 
Flygplatsbolagets verksamhet. Av aktieägaravtalet framgår vidare att på grund av den 
extraordinära situation som Flygplatsbolaget befinner sig i till följd av coronapandemin 
kommer Ägarkommunerna att lämna ett stöd till Flygplatsbolaget för täckande av 
Flygplatsbolagets prognosticerade förlust under perioden 1 september – 31 december 2020. 
Därtill åtar sig Ägarkommunerna att täcka kostnaderna för Ägarbolagets bildande och övriga 
kostnader som är relaterade till förvärvet av Flygplatsbolaget. Maximalt förbinder sig 
respektive kommun att utge, inklusive köpet av andelar i Ägarbolaget, nedan i kronor angivna 
belopp. 
 

Helsingborg   20 875 000 
Ängelholm   16 255 000 
Höganäs     5 355 000 
Båstad     4 995 000 
Klippan     1 435 000 
Bjuv     1 085 000 
Perstorp        197 768 
 
Summa:   50 197 768 

 
Av aktieägaravtalet framgår att Ägarbolagets styrelse ska ha sitt säte i Ängelholm. 
Aktieägaravtalet gäller till och med 31 december 2030 och förlängs därefter automatiskt med 
två år i taget om det inte sägs upp dessförinnan. Bolagets verksamhet ska vara att företräda 
ägarkommunernas strategiska intressen genom att äga och förvalta aktier i aktiebolag. Det 
kommunala ändamålet med bolaget är att fullgöra det ansvar som åvilar ägarkommunerna 
som aktieägare och bidra till att uppfylla kommunernas mål, vilket också anges i Ägarbolagets 
bolagsordning. 
 
 Styrning 
Ägarbolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter och sju suppleanter. Ägarkommunerna har 
rätt att utse varsin ledamot och varsin suppleant. Uppdrag som ledamot ska innehas av 
kommunstyrelsens ordförande i Ägarkommun. Ängelholms kommun ska inneha 
ordförandeposten och Helsingborgs stad ska inneha vice ordförandeposten. Ersättningen till 
ledamöterna och suppleanterna ska beslutas på bolagsstämman och stå i överensstämmelse 
med vad som gäller för Grupp 3 enligt Helsingborgs stads reglemente avseende ekonomisk 
ersättning för kommunalt förtroendevalda. 
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Styrelsen i Ägarbolaget ska besluta i strategiska frågor rörande Flygplatsbolaget. I punkten 8 i 
aktieägaravtalet anges att vissa beslut på bolagsstämma eller styrelsemöte kräver två 
tredjedels majoritet samt att bristande enighet inte ger part rätt till förtida uppsägning av 
aktieägaravtalet. Styrelsen ska även föra dialog med Flygplatsbolagets ledning kring bolagets 
ställning, utveckling och strategiskt viktiga frågor. Ägardialogen syftar också till att diskutera 
utformningen av ägardirektivet för Flygplatsbolaget samt att följa upp detsamma. Ägarbolaget 
ska årligen rapportera till respektive kommun på sätt som framgår av aktieägaravtalet och 
finnas tillgängligt för att lämna information till kommun om behov uppstår. 
 
Av bolagsordningen framgår att fullmäktige i respektive kommun ska ges möjlighet att ta 
ställning innan beslut av principiell betydelse eller av större vikt fattas av ägarbolaget. 
Ängelholms kommun ska utse en lekmannarevisor för bolaget. 
 
Ägarbolaget har även, enligt aktieägaravtalet, ansvar för att ägardirektivet för Flygplatsbolaget 
antas på bolagsstämma i Flygplatsbolaget. Ägarbolaget ansvarar också för att övriga 
styrdokument, såsom exempelvis arkivreglemente och beslut om ersättning till styrelsen, som 
är nödvändiga i ett kommunägt bolag antas på bolagstämma i Flygplatsbolaget. 
 
Kommuns ägarrepresentant (nedan kallat ”Ägarombud”) på Ägarbolagets bolagsstämmor samt 
kommuns styrelseledamot och suppleant i Ägarbolaget utses av respektive kommuns 
fullmäktige. Ägarombud ska tillse att aktieägaravtalet, i tillämpliga delar, antas som 
ägardirektiv för Ägarbolaget. Vidare kommer offentlighetsprincipen, i och med 
ägarförhållandena, att gälla för Ägarbolaget. 
 
Förvärv av Flygplatsbolaget 
Av aktieöverlåtelseavtalet framgår att Ägarbolaget förvärvar 100 procent av aktierna i 
Flygplatsbolaget av Peab FU Holding 8 AB. Köparen har genomfört en företagsundersökning, 
en så kallad ”due dilligence” av Flygplatsbolaget.  
 
Köpeskillingen för aktierna ska motsvara det justerade egna kapitalet enligt tillträdesbokslut 
per tillträdesdagen, dock högst 20 miljoner kronor. Köpeskillingen är ett resultat av 
förhandlingar med säljaren och har bedömts som skälig. Härvid får särskilt lyftas fram att 
kommunerna får tillgång till allmännyttig infrastruktur och möjlighet att bedriva ett arbete 
mot en klimatneutral drift av flygplatsen och verka för en utveckling mot ett fossilfritt resande 
med flyg.  
 
Avtalet innehåller garantier och åtaganden från både säljaren och köparen. Säljarens garantier 
beträffande Flygplatsbolaget är utformade på sedvanligt sätt för en affär av denna storlek. 
Avtalet innehåller också bestämmelser kring ersättning vid garantibrister respektive andra 
åtaganden och tvistelösning. Det signerade avtalet med bilagor kommer att förvaras hos 
Ägarbolaget. 
 
Flygplatsbolaget 
En ny bolagsordning har tagits fram för Flygplatsbolaget så att den stämmer överens med vad 
som gäller för ett bolag som är helägt av kommuner. Flygplatsbolaget har inte till syfte att gå 
med vinst utan det kommunala ändamålet med verksamheten är att tillhandahålla flygtrafik till 
och från Flygplatsen för att tillgodose invånares, besökares och näringslivets behov av 
flygresor. Flygplatsbolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och driva Flygplatsen samt 
utöva därmed förenlig verksamhet.  
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 Styrning 
Av bolagsordningen framgår att fullmäktige i respektive kommun ska ges möjlighet att ta 
ställning innan beslut av principiell betydelse eller av större vikt fattas av Flygplatsbolaget. 
Ängelholms kommun ska utse en lekmannarevisor för bolaget.  
 
Ett initialt ägardirektiv är framtaget för Flygplatsbolaget. Detta ska, efter samråd med 
Flygplatsbolaget, revideras och på nytt godkännas av Ägarkommunernas fullmäktige. Av det 
initiala ägardirektivet framgår bland annat Flygplatsbolagets syfte, åliggande och uppdrag 
samt ägarnas kontroll och insyn över verksamheten. Beslut i vissa frågor får endast fattas och 
verkställas efter det att frågan godkänts av Ägarbolagets styrelse. 
 
I aktieägaravtalet för Ägarbolaget anges att styrelsen i Flygplatsbolaget ska bestå av sju 
ledamöter. I styrelsen kan såväl företrädare för eller anställda i Ägarkommunerna som så 
kallat ”externa” ledamöter ingå. Fullmäktige i Ängelholms kommun utser ledamöterna efter 
förslag från ägarkommunerna. Arvode för ledamöterna i styrelsen ska uppgå till 1 
prisbasbelopp per år och med 1,5 prisbasbelopp per år till ordförande.  
 
Ägarbolagets ägarrepresentant på Flygplatsbolagets bolagsstämmor utses av Ägarbolaget. 
Vidare kommer offentlighetsprincipen, i och med ägarförhållandena, att gälla för 
Flygplatsbolaget. 
 
Slutsats 
Det finns inte några andra flygplatser i Flygplatsens närhet som, vid en permanent 
nedläggning, kan ta över passagerartrafiken från Flygplatsen och fylla det behov som 
Flygplatsen fyller. Det finns behov av kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen. För 
att bidra till regionens utveckling och tillväxt samt för att främja social och territoriell 
sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till och från Flygplatsen säkerställs. Mot denna 
bakgrund är det angeläget att Ägarkommunerna tryggar Flygplatsens fortlevnad.  
 
Mot bakgrund av vad som anförs om behovet av kommunikationer med flyg i regionen är 
bedömningen att det skulle vara till stor nytta för Ägarkommunerna, dess invånare, besökare 
och näringsliv om det även fortsättningsvis kan bedrivas flygtrafik vid Flygplatsen. Vid en 
avvägning mellan kostnad och nytta bedöms inte kostnaden stå i missförhållande till den 
förväntade nyttan av att flygtrafik bedrivs vid Flygplatsen. Vid bedömningen av nyttan får även 
vägas in att ett ägande av Flygplatsen skulle möjliggöra för Ägarkommunerna att påverka 
Flygbolagets utveckling mot en klimatneutral drift och ett fossilfritt flygande i framtiden. 
 
 
Palle Lundberg  Ulf Krabisch   
Stadsdirektör   Ekonomidirektör  
 
 
Beslutet ska skickas till 
Familjen Helsingborg 
Handläggaren 
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AKTIEÄGARAVTAL

Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Bakgrund

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

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

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

1.4 Parterna är överens om att Flygplatsens fortlevnad behöver säkerställas så att behovet 
av kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen för invånare, näringsliv och 
besökare kan erbjudas även framgent. Parterna har därför beslutat att genom Bolaget 
ingå avtal med Peab FU Holding 8 AB om förvärv av samtliga aktier i Flygplatsbolaget 
för att möjliggöra en fortsatt drift av Flygplatsen. Efter Bolagets förvärv av Aktierna 
ska Flygplatsbolaget av Parterna åläggas att tillhandahålla en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse i form av driften av Flygplatsen. Parterna har även beslutat om ett 
initialt ägardirektiv, i enlighet med Bilaga 1.4, som ska gälla för Flygplatsbolaget tills 
vidare.
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1.5 Parterna är införstådda med att kommunallagens bestämmelser om delägda kommunala 
bolag är tillämpliga på Bolaget och Flygplatsbolaget. Det åligger Parterna att enas om 
hur bolagen ska vara bundet av dessa bestämmelser i en omfattning som är rimlig med 
hänsyn till ägarandelsförhållandena mellan Parterna, verksamhetens art och 
omständigheterna i övrigt.

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

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

2 Definitioner

I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd:

”Aktie” avser aktie i Bolaget;

”Aktier/-na” avser samtliga aktier i Bolaget och de ytterligare aktier som emitteras av 
Bolaget och/eller konvertibler, teckningsoptioner, vinstandelslån, kapitalandelslån samt 
andra instrument som berättigar till erhållande av aktier eller andel i vinst i Bolaget från 
tid till annan;

”Avtal/et” avser detta aktieägaravtal och samtliga bilagor därtill;

”Bolaget” avser Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB, org nr 559257-3132;

”Bolagets verksamhet” avser Bolagets verksamhet med att äga och förvalta aktier i 
Flygplatsbolaget;

”Flygplatsbolaget” avser Ängelholms Flygplats AB, org nr 556814-2896;

”Flygplatsen” avser Ängelholm Helsingborg Airport;

”Flygplatsstyrelsen” avser Flygplatsbolagets styrelse;

”Flygplatsbolagets verksamhet” avser Flygplatsbolagets verksamhet med att driva 
Flygplatsen;

”Koncernbolag” avser bolag som direkt eller indirekt ägs av Part;

”Maxbeloppet” avser det belopp som angivits för respektive Part i punkt 9.1 nedan och 
som Parten har åtagit sig att bidra med till finansieringen av Bolaget, inklusive Bolagets 
förvärv av Flygplatsbolaget och för täckande av eventuella framtida förluster som 
uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet, med anledning av Tjänstens 
tillhandahållande, enligt vad som anges i avsnitt 9 nedan;

”Part” avser de i ingressen till detta Avtal angivna delägarna i Bolaget, var för sig; 
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”Parterna” avser de i ingressen till detta Avtal angivna delägarna i Bolaget, 
gemensamt;

”Rapporten” avser den ekonomiska rapport som Flygplatsstyrelsen ska lämna till 
Styrelsen efter varje tertial i enlighet med punkt 9.5.1 nedan;

”Styrelsen” avser styrelsen i Bolaget; och

”Tjänsten” avser den tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som respektive Parts 
fullmäktige ålagt Flygplatsbolaget att tillhandahålla.

3 Bolaget och Flygplatsbolaget och dess verksamheter

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Aktiekapital och fördelning av Aktier

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

Aktieägare Antal Aktier Andel kapital
 och röster

Helsingborg 4 159 41,59 %

Ängelholm 3 238 32,38 %

Höganäs 1 067 10,67 %

Båstad 995 9,95 %

Klippan 286 2,86 %

Bjuv 216 2,16 %

Perstorp 39 0,39 %

Summa 10 000 100 %

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

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

5 Styrelse, verkställande direktör, revisorer m.m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.11 Styrelsens ordförande ska vara ordförande vid bolagsstämma i Bolaget.

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

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

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

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

6 Beslutsförhet i Styrelsen

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

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

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

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

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

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

7.2 Ägardialog
7.2.1 Styrelsen ska föra en fortlöpande dialog med Flygplatsstyrelsen och Flygplatsbolagets 

operativa ledning kring Flygplatsbolagets ställning och utveckling samt i andra 
strategiskt viktiga frågor. Ägardialogen syftar också till att följa upp ägardirektivet för 
Flygplatsbolaget. Särskilda ägardialogsmöten ska hållas minst två gånger per år.
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7.2.2 Om så begärs av en Part ska Styrelsen tillse att Flygplatsbolagets VD, ekonomichef 
eller annan person från Flygplatsbolagets ledning besöker kommunfullmäktige i de 
ägarkommuner som så önskar för en redovisning av Flygplatsbolagets verksamhet och 
resultat. Sådan redovisning ska dock endast kunna ske en gång per kalenderår och Part.

7.3 Valberedning till Flygplatsstyrelsen
7.3.1 Styrelsen i Bolaget ska verka som valberedning inför val av Flygplatsstyrelsen. 

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

7.4 Insyn och rapportering
7.4.1 Styrelsen ska tillse att Bolaget årligen lämnar en skriftlig redogörelse till samtliga Parter 

beträffande Bolagets och Flygplatsbolagets verksamheter, resultat och ställning i övrigt. 

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

8 Särskild majoritet vid vissa beslut

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

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

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

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

(d) fastställande av årsbudget för Bolaget (s);

(e) utseende av Flygplatsstyrelsen (s);

(f) entledigande och tillsättande av Flygplatsbolagets verkställande direktör (s);

(g) fastställande av ägardirektiv för Bolaget (b) eller Flygplatsbolaget (s);
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(h) utgivande av ersättning till Flygplatsbolaget för tillhandahållandet av Tjänsten 
(s); och

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

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

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

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

9 Finansiering

9.1 Parternas finansieringsåtagande
9.1.1 Envar av Parterna åtager sig genom ingåendet av detta Avtal att finansiera Bolagets 

förvärv av Flygplatsbolaget och täcka de eventuella framtida förluster som uppkommer 
i Flygplatsbolagets verksamhet, med anledning av Tjänstens tillhandahållande, med 
nedan angivna maximala belopp (”Maxbeloppet”):

Part Maxbelopp (kr)

Helsingborg 20 875 000

Ängelholm 16 255 000

Höganäs 5 355 000

Båstad 4 995 000

Klippan 1 435 000

Bjuv 1 085 000

Perstorp 197 768

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

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

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

9.2 Köpeskillingen för aktierna i Flygplatsbolaget
9.2.1 Den preliminära köpeskillingen för Bolagets förvärv av samtliga aktier i 

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

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

9.3 Covid-19-stöd
9.3.1 På grund av den extraordinära situation som Flygplatsbolaget för närvarande befinner 

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

9.3.2 Covid-19-stödet ingår i Maxbeloppet.

9.4 Flygplatsbolagets upplåning

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

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

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

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

9.5 Förlusttäckning
9.5.1 Bolaget ska genom ägardirektivet instruera Flygplatsstyrelsen att senast per den 15 maj 

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

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

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

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

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

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

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

10 Utdelning

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

11 Övergång och förköp av Aktier

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

11.2 Överlåtelse till av Part kontrollerat bolag
11.2.1 Part äger rätt att överlåta sina Aktier i Bolaget till annat Koncernbolag utan att 

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

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

11.3 Förköp
11.3.1 Parterna är ense om att ingen Part ska kunna överlåta sina Aktier i Bolaget före den 31 

december 2030 annat än med de andra Parternas skriftliga godkännande därtill. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.4 Överlåtelse av samtliga Aktier i Bolaget
Lämnar tredje man bud till Parterna som avser ett förvärv av samtliga aktier i Bolaget, 
ska följande gälla. Om Parter som tillsammans representerar minst två tredjedelar av det 
totala antalet Aktier i Bolaget accepterar budet, förbinder sig samtliga Parter att avyttra 
sina Aktier till det pris per Aktie och övriga villkor som anges i sådan tredje mans bud.
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11.5 Åtagande att inte påkalla eller utöva rätt enligt bolagsordningen
Envar av Parterna åtar sig att inte påkalla eller utöva lösenrätt enligt Bolagets 
bolagsordnings bestämmelser om förköp eller hembud i samband med Parts överlåtelse 
av Aktier som sker i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal eller som sker med 
godkännande av de andra Parterna.

12 Värdering

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

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

13 Pantsättning

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

14 Meddelanden

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

(a) om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet; 

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

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

15 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får ej överlåtas eller pantsättas 
utan samtidig överlåtelse av de Aktier som omfattas av Avtalet i enlighet med 
bestämmelserna om förköp i punkt 11.3 ovan.
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16 Bestämmelses ogiltighet

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

17 Fullständig reglering och ändringar

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

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

18 Avtalstid

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

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

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

19 Avtalsbrott; obestånd

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

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

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

20 Tillämplig lag och tvister

20.1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

20.2 Tvist mellan Parterna i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol. 
Tvist avseende lösenbelopp för Aktie ska dock avgöras enligt den i punkt 12 stadgade 
ordningen.

________________________________

SIGNATURSIDA FÖLJER



 19 

Detta Avtal har upprättats i sju (7) likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Helsingborg stad Ängelholms kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Höganäs kommun Båstad kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Klippans kommun Bjuvs kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort:
Datum:

Perstorp kommun

_________________________

_________________________



Undersökning som gjorts genom utskick till företagen i området 
  

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  
 



Utlåning och borgen 
 
Enligt tjänsteskrivelsen framgår att ”Vid behov av rörelsekapital får Flygplatsbolaget, efter 
godkännande av Ägarbolaget, uppta lån i extern bank eller hos Ägarkommuns internbank.” Även 
Ägarbolaget har behov av rörelsekapital. Behovet av rörelsekapital i Flygplatsbolaget och i 
Ägarbolaget bedöms uppgå till 30 miljoner kronor respektive 2 miljoner kronor.  
 
Helsingborgs stads internbank kan framöver bistå bolagen med den finansiering som behövs, 
under förutsättning att bolagen tilldelas en utlåningsram från Kommunstyrelsen i Helsingborg 
samt att övriga delägare ställer borgen i förhållande till sin ägarandel. Beslut om utlånings- och 
borgensram för Flygplatsbolaget respektive Ägarbolaget tas i ägarkommunerna i samband med 
beslut avseende Ängelholm Helsingborg Airport. 
 
Utifrån föreliggande behov av rörelsekapital i de båda bolagen blir fördelning av 
borgensansvaret för respektive ägarkommun enligt nedan: 
 

 

Kommun Ägarandel Borgen till 
Flygplatsbolaget

Borgen till 
Ägarbolaget

Helsingborg 41,59% 12 475 654 831 710
Ängelholm 32,38% 9 714 575 647 638
Höganäs 10,67% 3 200 341 213 356
Båstad 9,95% 2 985 192 199 013
Klippan 2,86% 857 608 57 174
Bjuv 2,16% 648 435 43 229
Perstorp 0,39% 118 193 7 880
Total 100,00% 30 000 000 2 000 000



Bolagsordning för Ängelholms Flygplats AB
(org.nr. 556814-2896)

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Ängelholms Flygplats AB.

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Ängelholms kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att driva, utveckla och förvalta 
Ängelholms/Helsingborgs flygplats. Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig 
verksamhet.

Verksamheten ska i huvudsak bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.
 
§ 4 Verksamhetsändamål
Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av kommunikationer 
med flyg till och från Ängelholms/Helsingborgs flygplats för invånare, näringsliv och 
besökare och därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala 
likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den 
kommunala självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser 
förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom 
ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till 
aktieinnehavet.

§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 miljoner kronor och högst 8 miljoner kronor.

§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 2000 aktier och högst 8000 aktier.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. 

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill 
dess nästa årsstämma har hållits. 

§ 8 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.



§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i 
förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en 
suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade. Även ett registrerat revisionsbolag får 
utses till revisor.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Ängelholms kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-brev till aktieägarna tidigast 
sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång.

Därvid ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 

direktören
8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt 

suppleanter (i förekommande fall).
11. Val av revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall.
12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och 

suppleant för denne.



13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen.

§ 13 Kommunstyrelses rätt till information
Kommunstyrelserna i ägarkommunerna har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14 Kommunfullmäktiges ställningstagande
Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas, ska delägarkommunernas fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till 
frågan.

§ 15 Hembudsförbehåll
Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. 
Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt 
som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får inte ske av ett mindre antal 
aktier än hembudet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad 
med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken 
lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt 
ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga 
aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till 
deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska dras in genom 
nedsättning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägare. 

Om aktie har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. 
För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i 
frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom tre (3) månader 
från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. 

Lösenbeloppet ska betalas inom två (2) månader från den tidpunkt då lösenbeloppet 
blev bestämt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den [datum] 2020.







































 
 

 

ÄGARDIREKTIV 
SID 1(4) 

ÄGARDIREKTIV för Ängelholms Flygplats AB  
 

1. Inledning 

Ängelholms flygplats AB (ÄFAB) är ett flygplatsbolag som är helägt av Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB, nedan kallat ägarbolaget. ÄFAB driver flygplatsen 
Ängelholm Helsingborg Airport (flygplatsen) som är belägen i Ängelholms kommun. 
Ägarbolaget, ägs av de sju nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm, nedan kallade ägarkommunerna. ÄFAB är 
således en del av ägarkommunernas verksamhet.  

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

2. Syfte, åligganden och uppdrag 

2.1. Det kommunala ändamålet 

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av kommunikationer 
med flyg till och från Ängelholms/Helsingborgs flygplats för invånare, näringsliv och 
besökare och därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt. 

Bolagets verksamhet ska i huvudsak bedrivas åt ägarkommunerna/i ägarkommunernas 
ställe. 

2.2. Tillhandahållande av allmännyttig tjänst 

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

Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i 
enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 

 

1 Detta förordnande kan komma att förlängas. 



 
ÄGARDIREKTIV

SID 2(4)

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

4.1. Styrelsen i ägarbolaget 

Styrelsen i ägarbolaget ska diskutera och besluta i strategiskt viktiga frågor rörande ÄFAB 
samt fastställa nya eller ändrade ägardirektiv för bolaget.  



 
ÄGARDIREKTIV

SID 3(4)

 
Innan ÄFAB:s styrelse fattar beslut i nedan angivna frågor ska ett godkännande erhållas av 
styrelsen i ägarbolaget. 

 Budget för kommande räkenskapsår 

 Investeringsplan 

 Affärsplan 

 Väsentliga avtal 

 Tillsättande/entledigande av VD 

4.1.1. Ägardialog 

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

4.1.2. Löpande samråd och informationsskyldighet 

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

Ägarbolaget ska utan dröjsmål få del av:  

 protokoll från bolagsstämma  

 protokoll från styrelsesammanträde  

 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisor, samt  

 övriga begärda handlingar  

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

4.2. Information till kommunstyrelse 

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun har rätt att ta del av både bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget, vilket även innefattar rätt att från 
bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska 
kunna fullgöra sina uppgifter.  



 
ÄGARDIREKTIV

SID 4(4)

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift får 
uppgiften uteslutas. ÄFAB ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett och skälen 
för detta. 

Företrädare för ÄFAB är vidare skyldig att på begäran av ägarkommun deltaga vid möte 
hos kommunen i syfte att rapportera om bolaget och dess ställning. 

4.3. Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande 

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

Om ÄFAB avser fatta beslut om: 

 åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten  

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

 att ingå avtal/överenskommelser som har strategisk eller principiell betydelse  

 att avyttra betydande del av bolagets verksamhet 

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

4.4. Styrdokument 

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

4.5. Uppföljning 

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

 

5. Avslutning 

Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning och 
aktieägaravtal, ska, när det gäller strategiska mål och viktiga beslut, tolkas på ett sådant 
sätt att ägarkommunernas inflytande blir effektivt, i den meningen att ÄFAB underställs en 
kontroll som gör det möjligt för ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan på de 
beslut som fattas av bolaget. 

Detta ägardirektiv ska antas på bolagsstämma i bolaget. 
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Sammanträdesprotokoll 
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Styr- och ledningsmodell för Åstorps kommunkoncern 
Dnr KSFD 2020/277 
 
Sammanfattning 
Inom ramen för framtagandet av ny vision och inriktningsmål för 
kommunen, har Åstorps styrmodell revideras. Arbetet har resulterat i en ny 
styr- och ledningsmodell som omfattar hela kommunkoncernens principer 
för styrning och ledning, i form av tillitsbaserad styrning och god 
ekonomisk hushållning. Därtill beskriver styrmodellen den övergripande 
visionsstyrningen och hur denna hänger ihop med verksamhetsplaneringen 
och styrningens olika faser. Styrmodellen tydliggör också ansvaret och 
befogenheterna för kommunkoncernens olika beslutsorgan och 
beslutsnivåer. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 188 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02 § 212 
Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef, 2020-08-26 
Förslag på styr- och ledningsmodell för Åstorps kommunkoncern rev 2 
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Kommunfullmäktige 
 
Styr- och ledningsmodell för Åstorps kommunkoncern 
Dnr KSFD 2020/277 
 
Sammanfattning 
Inom ramen för framtagandet av ny vision och inriktningsmål för kommunen, har Åstorps 
styrmodell revideras. Arbetet har resulterat i en ny styr- och ledningsmodell som omfattar 
hela kommunkoncernens principer för styrning och ledning, i form av tillitsbaserad 
styrning och god ekonomisk hushållning. Därtill beskriver styrmodellen den övergripande 
visionsstyrningen och hur denna hänger ihop med verksamhetsplaneringen och 
styrningens olika faser. Styrmodellen tydliggör också ansvaret och befogenheterna för 
kommunkoncernens olika beslutsorgan och beslutsnivåer. 

 
Förslag till beslut 
Att anta förslag på Styr- och ledningsmodell för Åstorps kommunkoncern, som börjar 
gälla från och med 2021-01-01, samt att låta kommunstyrelseförvaltningen utveckla 
dokumentets layout utifrån kommunens grafiska profil. 
 

Att den befintliga (gamla) styrmodellen upphör att gälla efter 2020-12-31. (Antagen av 
KF 2017-08-28, §111 Dnr 2017-101) 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Jonas Jönsson, ekonomichef Anna Falkenstam, 
utvecklingsstrateg Fredrik Paulsson och hållbarhetsstrateg Olivia Malmqvist (2020-08-
26) 

Förslag på styr- och ledningsmodell för Åstorps kommunkoncern (2020-08-26) 

 
Ärendet 
Inom ramen för framtagandet av ny vision och inriktningsmål för kommunen, har Åstorps 
styrmodell revideras. Den nya styr- och ledningsmodellen har tagits fram utifrån en 
analys av den nuvarande styrmodellen och dess styrkor och svagheter, samt en 
omvärldsanalys av andra kommuners principer för styrning och ledning.  
 
Den nya styr- och ledningsmodellen bygger på tillitsbaserad styrning och god ekonomisk 
hushållning. Därtill beskriver styrmodellen den övergripande visionsstyrningen och hur 
denna hänger ihop med verksamhetsplaneringen och styrningens olika faser. Den slår 
även fast hur resultat och effekter för invånarna ska analyseras löpande, för att vi ska 
kunna dra lärdomar och förbättra våra verksamheter. Styrmodellen tydliggör också 
ansvaret och befogenheterna för kommunkoncernens olika beslutsorgan och 
beslutsnivåer. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-08-26 
Version  1 



Kommunstyrelseförvaltningen 2(2) 
 
 

 
Styr- och ledningsmodellen bidrar till en struktur för att gå från vision och mål till 
genomförande och effekt. Med modellen säkerställs att den politiska viljan för 
samhällsutvecklingen får genomslag i verksamheterna, att resurser hanteras effektivt och 
att mål uppnås.  

 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Styr- och ledningsmodellen innebär att styrning och ledning präglas av ett 
helhetstänkande där verksamheterna samverkar över gränser för att lösa 
samhällsuppdraget, med fokus på invånarna som vi möter i våra kärnverksamheter. Styr- 
och ledningsmodellen syftar till att skifta fokus från våra interna processer och inåt-
perspektiv till ett invånarperspektiv och i detta sammanhang fokus på hur vi ger effekt 
och förbättrar möjligheterna till utveckling och livskvalitet för barn och unga i 
kommunen. 

 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
 
 
Jonas Jönsson   Anna Falkenstam 
Kommunchef    Ekonomichef  
 
 
 
Fredrik Paulsson          Olivia Malmqvist 
Utvecklingsstrateg        Hållbarhetsstrateg 
 
Expedieras till: 
Akten 
Samtliga nämnder och styrelser 
BFAB 
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Åstorps styr- och ledningsmodell i korthet 
Modellen omfattar kommunkoncernens principer för styrning och ledning, i form av 
tillitsbaserad styrning och god ekonomisk hushållning. Därtill beskriver styr- och 
ledningsmodellen den övergripande visionsstyrningen och hur denna hänger ihop med 
verksamhetsplaneringen och styrningens olika faser. Resultat och effekter för invånarna 
analyseras löpande, för att vi ska kunna dra lärdomar och förbättra våra verksamheter. 
Styrmodellen tydliggör också ansvaret och befogenheterna för kommunkoncernens olika 
beslutsorgan och beslutsnivåer. 
 
 
 

Åstorps styr- och ledningsmodell bidrar till en struktur där vi går från vision och 
mål till genomförande och effekt. Med styr- och ledningsmodellen säkerställer 
vi att den politiska viljan för vår samhällsutveckling får genomslag i 
verksamheterna, att resurser hanteras effektivt och att mål uppnås.  

Genom att samverka utifrån ett helhetsperspektiv och värna om tilliten till 
varandra tar vi fortsatt tillvara på all den kompetens och allt det engagemang 
som finns i Åstorps kommun! 

Jonas Jönsson, kommunchef 
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1. Principer för styrning och ledning 
 
1.1 Tillitsbaserad styrning och ledning 
 

Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på 
verksamhetens syfte och brukarnas behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för 
att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt 
säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet. 

                                              (Tillitsdelegationen, Rapport 2017-10-30, s. 15) 

Åstorps kommunkoncern utgår från tillit som grundprincip för styrning och ledning. Det 
innebär att styrning och ledning präglas av ett helhetstänkande där verksamheterna 
samverkar över gränser för att lösa samhällsuppdraget, med fokus på invånarna som vi möter 
i våra kärnverksamheter. Stödfunktioner och administration skapar förutsättningar för en god 
service till invånarna. Tillit och öppenhet är grunden för en effektiv samverkan, där vi hittar 
gemensamma och smarta lösningar på kommunens utmaningar.  
 
Styr- och ledningsmodellen utgår från vår organisation och förvaltningsstruktur för att 
konkretisera tillitsbaserad styrning enligt följande principer:  

• Vi lägger fokus på effekter för invånarna – Genom att säkerställa kvaliteten i leveransen till 
invånarna inom ramen för verksamhetens uppdrag och mål. 

• Vi värnar om medarbetarens inflytande och eget ansvar – Genom att medarbetaren ska 
kunna leverera kvalitet i sitt uppdrag, tänka nytt, ta ansvar och ta initiativ till förbättring. 

• Vi samverkar utifrån ett helhetsperspektiv – Genom att aktivt och gemensamt ta ansvar för 
helheten hittar vi lösningar och förbättringar över förvaltningsgränser och mellan kommunen 
och dess bolag. 

Tillitsbaserad styrning och ledning innebär att delegera befogenheter och välkomna 
medarbetarnas inflytande. Tilliten förutsätter tydliga ramar och mandat inom vilka 
medarbetare kan samarbeta och påverka arbetssätt och beslut. Därtill behöver vi säkerställa 
likvärdigheten i relationen och servicen till invånarna.  

 
1.2 God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen anger att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning. Det innebär att 
kommunens begränsade resurser ska användas effektivt genom att planera för en hållbar 
ekonomi. En stabil och uthållig ekonomi är en förutsättning för att trygga en bra verksamhet 
som tillgodoser invånarnas krav på tjänsteutbud och service, anpassad till efterfrågan, behov, 
politiska prioriteringar och ändamålsenlighet. Kommunfullmäktige beslutar årligen i budgeten 
om mål för både verksamhet och ekonomi – så kallade inriktningsmål och finansiella mål. De 
definierar vad god ekonomisk hushållning innebär i kommunen och anger med vilka 
ekonomiska ambitioner verksamheten ska bedrivas. 
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2. Så styrs Åstorps kommun 
Styr- och ledningsmodellen ger en struktur för att gå från vision och mål till genomförande 
och effekt. Modellen visualiseras i figuren nedan med visionsstyrning och verksamhetsplan i 
figurens mitt och styrprocessen i flödet runt om.  
 
Åstorps styr- och ledningsmodell 

 
 
2.1 Visionsstyrning 
Visionsstyrningen utgör styr- och ledningsmodellens fundament och består av kommunens 
vision och kommunfullmäktiges inriktningsmål. Dessa uttrycker den kommunövergripande 
politiska viljan och ambitionen för vad vi strävar mot. Vision och inriktningsmål finns att läsa i 
sin helhet i bilagan till styrmodellen. 
 
Vision 
Kommunens vision anger den övergripande viljeinriktningen för hur Åstorp som kommun och 
samhälle ska vara. Visionen ska både styra och engagera till utveckling. Det är utifrån visionen 
som kommunfullmäktiges inriktningsmål tas fram och allt arbete inom kommunkoncernen ska 
syfta till att förverkliga visionen. Visionen följs upp varje mandatperiod och den nuvarande 
visionen gäller till år 2030.  
 
Inriktningsmål 
Kommunfullmäktiges tre inriktningsmål är framtagna utifrån visionen och politiska 
prioriteringar. Dessa inriktningsmål styr både nämndernas, styrelsernas och förvaltningarnas 
verksamheter. Inriktningsmålen fångar även upp hållbarhetsperspektiven och 
målsättningarna i Agenda 2030, anpassade efter kommunkoncernens verksamheter och 
förutsättningar. I samband med en ny mandatperiod utvärderas inriktningsmålen och justeras 
om så behövs.  
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2.2 Verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen är huvuddokumentet för nämndernas och styrelsernas interna styrning 
och planering. Den omfattar två delar: nämndsmål och internbudget (som antas av nämnden) 
samt förvaltningens plan för verkställande (som ägs av förvaltningen). I avsnittet Planering och 
omvärldsanalys (2.3) finns en beskrivning av hur verksamhetsplan och internbudget tas fram. 
 
Nämndsmål 
Med vision och inriktningsmål som utgångspunkt för vad som ska uppnås, sätter nämnderna 
mål som ska bidra till de effekter som kommunfullmäktige vill uppnå. Nämndsmålen ska 
klarlägga nämndens ambition inom ramen för inriktningsmålen. Därmed tydliggörs också 
verksamhetens syfte och uppdrag. Nämnderna styr över sina nämndsmål och kan revidera 
dessa årligen när en ny verksamhetsplan tas fram. Samtliga nämnder ska ha minst ett 
nämndsmål kopplat till varje inriktningsmål. En nämnd bör inte ha mer än tre nämndsmål per 
inriktningsmål. Tillsammans med nämndsmålen beslutar nämnden om vilka nyckeltal som ska 
användas i uppföljningen av målen.  
 
Förvaltningens plan för verkställande 
Förvaltningens plan för verkställande ingår som en del i verksamhetsplanen och beskriver hur 
nämndens mål och uppdrag ska omsättas i praktiken, det vill säga hur verkställandet ska gå till 
och vad förvaltningen planerar att genomföra under kommande verksamhetsår för att nå 
målen. Förvaltningen redovisar sin plan för verkställande för nämnden.  
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2.3 Planering och omvärldsanalys 
Planeringen i kommunen består förenklat av budgetprocess och verksamhetsplanering. Inom 
de kommunala bolagen utgår planeringen ifrån den inriktning som ges av bolagsordning och 
ägardirektiv. 
 
Kommunens planeringsprocess 

 
 
Kommungemensam omvärldsanalys 
Planeringen för kommande budgetår inleds med att en kommungemensam omvärldsanalys 
görs. Analysen syftar till att skapa en gemensam beskrivning och förståelse av kommunens 
resultat och utveckling utifrån inriktningsmålen, samt att identifiera långsiktiga trender och 
omvärldsförändringar som påverkar hela kommunkoncernen. Analysen grundar sig på 
nyckeltal, öppna jämförelser och verksamheternas uppföljningar. Den kommungemensamma 
analysen görs av gruppen Forum för analys, som sammankallas av kommunchef.  
 
Förvaltningarnas omvärldsanalyser  
Förvaltningarnas omvärldsanalyser tas fram parallellt med den kommungemensamma 
omvärldsanalysen. Processerna hänger ihop och förvaltningarnas analyser bygger på den 
kommungemensamma omvärldsanalysen och belyser vilka effekter omvärlden får på den 
egna verksamheten och dess utveckling. Nämnderna antar omvärldsanalyserna och lämnar in 
dessa som underlag till kommunstyrelsen inför budgetberedning.  
 
Omvärldsanalyserna innehåller följande perspektiv: 

Kapacitet och resultat 
• Vilka slutsatser kan vi dra från förra årets resultat? 
• Vilka utvecklingsområden finns framåt och hur möter vi upp dessa för att nå målen? 
• Vilka resurser (personal, kapital och material) behövs för att nå målen? 

 
Risk och kontroll 

• Vilka risker, trender och förändringar ser vi framåt i verksamheterna och i omvärlden? 
• Är riskerna kända och vilka risker behöver verksamheten hantera vidare? 
• Hur säkerställer vi att uppsatta mål nås?  
• Är den löpande kontrollen över utvecklingen inom verksamheten tillräcklig? 
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Budgetberedning, planeringsförutsättningar och budgetbeslut 
Budgetberedningen inleds med att ledningsgruppen tar fram ett förslag med en budget i 
balans utifrån omvärldsanalyserna. Därefter tar den politiska beredningen vid. Innan 
sommaruppehållet beslutar kommunstyrelsen om planeringsförutsättningar och nämndernas 
preliminära ramar. I planeringsförutsättningarna ingår de ekonomiska förutsättningarna för 
kommande år och de ligger till grund för den budget som sedan beslutas. Budgetbeslut fattas 
i kommunfullmäktige i slutet av året. I budgeten ingår inriktningsmålen samt nämndernas och 
styrelsernas ramar. Budgeten fastställer vad god ekonomisk hushållning innebär för Åstorps 
kommun.  
 
Verksamhetsplan och internbudgetarbete 
Verksamhetsplanen är ett instrument för att nå uppsatta mål. Den skapar transparens och 
förutsättningar för en bra dialog mellan politik och förvaltning. Verksamhetsplanen består av 
två delar. Den första delen utgörs av nämndsmål och internbudget och antas av nämnden. 
Den andra delen är förvaltningens plan för verkställande. Den ägs av förvaltningen och kan 
revideras av förvaltningen utan att det kräver beslut av nämnd/styrelse. Eventuella ändringar 
sker genom en dialog mellan förvaltning och nämnd.  
 
I verksamhetsplanen ingår lagkrav och uppdrag (inklusive dess förutsättningar och 
omfattningar) samt nyckeltal för att följa upp nämndsmålen. Nämndens/styrelsens arbete 
med internbudget och verksamhetsplan påbörjas när kommunstyrelsen beslutat om 
planeringsförutsättningar och nämndernas preliminära ramar. Arbetet utgår ifrån de 
preliminära ramarna av medel på verksamhetsnivå. Om förändring skulle ske i den slutgiltiga 
budgeten justeras internbudgeten därefter. 

 

Planering och omvärldsanalys i årshjul 
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2.4 Uppföljning 
Genom att regelbundet följa upp verksamheten kan vi värdera vår måluppfyllelse samt hur väl 
vi har löst samhällsuppdraget och skapat god service till invånarna. Uppföljningen säkerställer 
god ekonomisk hushållning och omfattar både verksamhets-, personal- och 
ekonomiperspektiv.  

I uppföljningen ligger fokus på att följa upp långsiktiga systemeffekter och mervärde för 
invånarna, istället för enskilda mätvärden. I en tillitsbaserad uppföljning betonas vikten av 
lärande och utveckling genom att lyfta både goda exempel såväl som utmaningar. För att 
avgöra om verksamheten nått uppsatta mål och önskade effekter för invånarna, utgår 
uppföljningen ifrån följande perspektiv: 

Kapacitet och resultat 
• Vad blev resultatet för verksamhet, personal och ekonomi?  
• Uppnåddes önskade effekter?  
• Har verksamheten använt sina resurser (personal, kapital och material) rätt för att nå målen? 

Risk och kontroll 
• Vilka risker och förändrade förutsättningar har verksamheten hanterat? 
• Har verksamheten nått uppsatta mål och följt budget? 
• Har styrning och löpande kontroll fungerat tillfredsställande? 

Kommunens uppföljningsprocess 

 
 
Årsredovisning och delårsrapport 
I kommunkoncernens årsredovisning värderas inriktningsmål och kommunkoncernens 
ekonomiska ställning. Syftet är att slå fast om kommunen haft god ekonomisk hushållning 
under året eller inte. Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ansvar för att 
sammanställa nämndernas uppföljningar och rapportera den kommunövergripande 
uppföljningen till årsredovisningen. Delårsuppföljningen följer samma principer. 
Inriktningsmålen följs upp genom en kommungemensam analys av nyckeltal och öppna 
jämförelser samt utifrån verksamheternas uppföljningar. Verksamhetsplanen och de antagna 
nämndsmålen följs upp av respektive nämnd/styrelse i deras års- och delårsbokslut med 
förvaltningsberättelse. Även i uppföljningen av nämndsmål används nyckeltal. Nyckeltalen ska 
mäta effekterna för invånarna och gå att jämföra med andra kommuners mätvärden, 



 
 

9 
 

2020-08-26  

exempelvis via databasen Kolada. Det kan ibland behövas flera nyckeltal till ett mål för att 
möjliggöra en analys och bedömning av den totala måluppfyllnaden.  
 
Månadsuppföljning  
I månadsuppföljningen följs perspektiven ekonomi, verksamhet och personal upp löpande av 
respektive nämnd/styrelse. I månaduppföljningen redovisas även åtgärdsplaner om det 
upptäcks ett negativt resultat eller kvalitetsbrister i verksamheten. Det ekonomiska ansvaret 
ligger på den organisatoriska nivå där kostnaderna kan påverkas och förutsätter ett delegerat 
budgetansvar ut till första linjens chefer. De ansvarar för att vidta åtgärder så att ekonomisk 
balans, verksamhetskvalitet och en god arbetsmiljö upprätthålls via en åtgärdsplan. Om inte 
tillräckliga åtgärder vidtas ska detta hanteras i samråd med närmaste chef.  
 
Intern kontroll 
En god intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som kan hindra att 
kommunen når sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Intern kontroll syftar till att skapa en 
transparent och rättssäker verksamhet genom att granska och bidra till att: 

• Verksamheten når sina mål med effektivitet, säkerhet och stabilitet. 
• Rapportering om verksamhet, personal och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande.  
• Verksamheten efterlever lagar, riktlinjer, regler och avtal med mera. 

Enligt kommunallagen ska varje nämnd se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Arbetet 
med intern kontroll tar sin utgångspunkt i riskvärdering av verksamheternas processer. Beslut 
om kontrollplan fattas i respektive nämnd/styrelse. Den kommunövergripande kontrollplanen 
beslutas av kommunstyrelsen för att säkerställa uppsiktsplikten. 
 
Kommunens uppföljning i årshjul 
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2.5 Analys och utveckling 
Kommunkoncernens verksamheter analyseras och utvecklas löpande med fokus på resultat, 
måluppfyllnad och kvalitet för invånarna. Analysen ska göras både på kommungemensam nivå 
och ute i verksamheterna av chefer och medarbetare som har den verksamhetsnära 
kunskapen om varför resultaten blev som de blev. 

Den tillitsbaserade analysen utgår från följande principer:  

• Fokus på effekter för invånarna – analysen utgår ifrån vilken kvalitet vi levererar till 
invånarna i servicen och utvecklingen av kommunen. 

• Medarbetarens inflytande och eget ansvar – medarbetarnas erfarenheter och kunskaper ska 
ligga till grund för den löpande verksamhetsutvecklingen och användas i 
verksamhetsanalysen som underlag till planeringen framåt. 

• Samverkan utifrån ett helhetsperspektiv – genom samarbete och samverkan hittar vi 
lösningar och förbättringar över förvaltningsgränser och mellan kommunen och dess bolag. 
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3. Ansvar och befogenheter 
Kommunallagen anger det kommunala självstyrets grund och kommunens ansvar och 
befogenheter. Kommunfullmäktige tillsätts genom allmänna val och är kommunens högsta 
beslutsorgan, med det yttersta politiska och ekonomiska ansvaret. Fullmäktige tillsätter 
styrelser, nämnder och beredningar. Åstorps kommunens organisation ser ut enligt följande: 

Kommunkoncernens organisationsstruktur 

 
 
Ansvar och befogenheter för kommunkoncernens olika beslutsorgan regleras av reglementen, 
delegationsordningar och ägardirektiv till bolagen. I följande avsnitt beskrivs de centrala 
beslutsorganens ansvar och befogenheter både på politisk nivå och på förvaltningsnivå samt 
relationen mellan politik och förvaltning. 
 
3.1 Den gyllene dialogen 
Mellan politikens och förvaltningsorganisationens ansvar finns en zon där vad och hur möts. 
För att nå samförstånd är den bästa metoden en dialog mellan politiken och 
förvaltningsorganisationen. När dialogen fungerar bra hittar man konstruktiva lösning som ger 
mervärde för invånarna. Då kan man kalla zonen för den gyllene dialogen. 
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3.2 Beslutsnivåer med ansvar och befogenheter 
 
Kommunfullmäktige 
Enligt kommunallagen beslutar kommunfullmäktige i ärenden av principiell beskaffenhet eller 
i ärenden som är av stor betydelse för kommunen. Kommunfullmäktige bär det yttersta 
politiska och ekonomiska ansvaret i kommunkoncernen. Fullmäktige bestämmer 
kommunstyrelsens och facknämndernas uppdrag i reglementen och ger ramar för 
nämndernas och styrelsernas driftbudget samt investeringsprojekt. 
 
Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen är den nämnd som leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över nämnderna och de hel- eller delägda bolagen. Styrelsen 
ska framför allt följa de frågor som kan ha inverkan på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning. Ansvaret innebär bland annat lång- och kortsiktig planering, intern kontroll, 
omvärldsbevakning samt uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
 
Kommunchef 
Kommunchefen ska i första hand stödja kommunstyrelsen och dess ordförande genom att 
vara förvaltningschef för kommunstyrelsförvaltningen. De viktigaste uppgifterna handlar om 
att säkerställa en god ledningssituation för kommunstyrelsen samt en god samordning inom 
kommunkoncernen. Till sin hjälp har kommunchefen kommunstyrelseförvaltningen som 
utifrån en helhetssyn leder, samordnar och följer upp kommunkoncernens verksamhet. 
Kommunchefen är chef över förvaltningscheferna och leder arbetet i kommunens centrala 
ledningsgrupp.  
 
Övriga nämnder  
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
vision, inriktningsmål, budget, program och policys som fullmäktige har antagit samt de lagar, 
förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Varje nämnd ansvarar för att 
regelbundet följa upp den egna verksamheten utifrån mål, ekonomi, personalansvar, 
verksamhetsresultat och kvalitet.  
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefens huvuduppdrag är att leda förvaltningen så att nämndens mål och uppdrag 
verkställs inom ramen för nämndens internbudget. Förvaltningschefen ansvarar således för 
hur nämndsmål och uppdrag verkställs och av vem inom förvaltningen. Förvaltningschefen 
ansvarar även för det kommunövergripande perspektivet och att samverkan sker med andra 
förvaltningar för att nå kommunens vision och inriktningsmål. Förvaltningschefen har det 
yttersta ansvaret för förvaltningens verksamhet, medarbetare och ekonomi. 
 
De kommunägda bolagen 
De kommunägda bolagen utgör en del av Åstorps kommun och ska liksom kommunens övriga 
verksamheter, bidra till att kommunens vision och inriktningsmål nås. Bolagen styrs av 
kommunfullmäktige genom beslut om bolagsordning och ägardirektiv samt via tillsättning av 
bolagsstyrelserna. I ägardirektiven fastställer fullmäktige bolagens inriktning, mål och 
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prioriteringar. Bolagsstyrelsen ansvarar för att ägardirektiven följs och att rapportering sker 
till ägaren enligt fastställd planering. 
 
3.3 Styrdokument, lagar och myndighetsutövning 
På kommunens politiska nivå respektive förvaltningsnivå styrs verksamheterna genom olika 
styr- och uppföljningsdokument. De mest övergripande dokumenten kategoriseras efter 
beslutsnivå enligt nedan:  
 
Kommunens styr- och uppföljningsdokument 

 
 
 
Lagar och myndighetsutövning 
Kommuner har utöver den interna politiska styrningen en extern styrning att förhålla sig till 
som främst består av lagar (riksdag), förordningar (regering) och föreskrifter (myndigheter).  
Den externa styrningen är avgörande för kommunens relation till invånarna. Det gäller 
exempelvis utifrån socialtjänstlagen, skollagen, miljöbalken och plan– och bygglagen. 
Medarbetare som arbetar utifrån dessa lagar ägnar sig åt myndighetsutövning och de beslut 
som tas på grundval av lagarna kan överklagas.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 144 
 
Förslag från Kommunförbundet Skåne om ändrad finansieringsmodell för 
beräkning av medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes Kommuner 
Dnr KSFD 2020/234 
 
Sammanfattning 
Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften till Kommunförbundet 
Skåne (KFSK) sker utifrån kommunernas samlade skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Denna fördelning bedömer inte KSFK vara transparant 
utifrån de verksamheter som förbundet bedriver. Dessutom har 
förändringarna mellan åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt, 
vilket försvårar både för förbundet och kommunerna att planera inför 
kommande budgetår. Därför föreslår KFSK en ny beräkningsmodell som i 
stället utgår från en årlig ram som fördelas på medlemskommunerna utifrån 
antalet invånare per kommun, baserat på invånarantalet enligt SCB den 1 
januari året innan budgetåret. Förändringen föreslås införas från och med 
budgetåret 2021.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 191 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-12 § 175 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-08-03 
Information om förslag till ändrad finansieringsmodell 
Medlemsavgift 2020-2021-2022 
Utdrag från protokoll Kommunförbundet Skåne 25 juni 2020 § 25 
Bilaga 1 Förteckning över samverkansavtal och överenskommelse ingående 
i ny medlemsavgift 
Bilaga 2 Totalram medlemsavgift Skånes kommuner 2021-2022 
Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften fr.o.m 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 
 

MECI
Start av ärende
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Ekonomiavdelningen 
 

Anna Falkenstam  
Ekonomichef 
042 – 640 16  
anna.falkenstam@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Ändrad finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift till Kommunförbundet 
Skåne 
Dnr KSFD 2020/234 
 
Sammanfattning 
Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne 
(KFSK) sker utifrån kommunernas samlade skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Denna fördelning bedömer inte KSFK vara transparant utifrån de verksamheter som 
förbundet bedriver. Dessutom har förändringarna mellan åren av avgiftens storlek ibland 
varierat kraftigt, vilket försvårar både för förbundet och kommunerna att planera inför 
kommande budgetår. Därför föreslår KFSK en ny beräkningsmodell som i stället utgår 
från en årlig ram som fördelas på medlemskommunerna utifrån antalet invånare per 
kommun, baserat på invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. 
Förändringen föreslås införas från och med budgetåret 2021.   
  
De olika samverkansavtal och överenskommelser som finns mellan kommunerna och 
Kommunförbundet Skåne har olika finansieringsmodeller och kostnaderna faktureras 
kommunerna årligen separat för varje samverkansavtal och överenskommelse. För att 
uppnå en enklare översikt över vad kommunerna betalar till förbundet och för att 
tydligare kunna planera verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv föreslår KFSK att 
ovannämnda intäktsformer slås samman med medlemsavgiften till en totalram, 
medlemsavgift till Skånes Kommuner, som fördelas till kommunerna utifrån antalet 
invånare. En förutsättning för att Kommunförbundet Skåne kan ändra avgiften är att 
samtliga kommuner ställer sig bakom denna förändring. 
 
Om Åstorps kommuns kostnader för 2020 räknas om till det förändrade beräkningssättet 
innebär det en kostnadsminskning med 100 tkr, från 668 tkr till 568 tkr (36 kr/invånare). 
Avgiften 2021 respektive 2022, beräknat på samma invånarantal, uppgår till 534 tkr (33 
kr/invånare) respektive 491 tkr (31 kr/invånare) efter reduktion med besparingar om 6% 
respektive 7,5%. I beloppen ingår inte upphandlingarna för Räddsam Skåne och 
Teknikcollage. 
 
Förslag till beslut 
Fullmäktige beslutar att godkänna förslaget till ändrad finansieringsmodell för beräkning 
av medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne från och med 2021. 
 
  

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-08-04 
Version  1 
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Ekonomiavdelningen 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-08-03 
Utdrag från protokoll Kommunförbundet Skåne 25 juni 2020 § 25 
Medlemsavgift 2020-2021-2022 
Bilaga 1 Förteckning över samverkansavtal och överenskommelse ingående i ny 
medlemsavgift 
Information om förslag till ändrad finansieringsmodell 
 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Ej aktuellt 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
Nej 
 
 
 
Anna Falkenstam  Jonas Jönsson   
Ekonomichef   Kommunchef  
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunförbundet Skåne 
Ekonomiavdelningen 







Medlemsavg mm 2020

Avgifter till Kommunförbundet Skåne 2020

(tkr) Bilaga 2
Medlemsavgift och Business Region Skåne Avgifter - samverkansavtal med Kommunförbundet Skåne (sid 1)

Kommun Medlems- BRS Vård Telefoni Räddsam Teknik- KEFU Lednings- Hjälp- ASI BBIC FoU Förvaltn Miljösamv Gymn Gymn Gy IKE Yrkes Syv Totalt BRS Totalt avgift
avgift Upphandl Upphandl Räddningstj college fordon medel Skola Ehälsotj Skåne antagn web Interk ers SFI chatt avgår exkl BRS

Bjuv 324 152 60 61 38 15 7 13 19 35 16 107 6 25 13 44 16 5 955 152 803
Bromölla 268 134 50 61 83 13 7 11 16 35 13 102 5 20 10 36 15 4 882 134 748
Burlöv 403 181 70 61 20 18 9 16 22 35 19 113 7 30 15 54 17 6 1 095 181 914
Båstad 308 177 58 61 94 15 7 13 0 35 15 106 5 24 12 43 16 5 993 177 816
Eslöv 703 362 130 61 54 15 33 13 29 34 35 34 139 12 53 27 96 0 10 1 840 362 1 478
Helsingborg 3 066 1 632 533 61 230 30 143 48 126 134 35 148 337 52 233 119 418 68 46 7 459 1 632 5 827
Hässleholm 1 088 544 204 61 171 45 52 19 45 50 35 52 171 19 82 42 147 30 16 2 873 544 2 329
Höganäs 557 327 102 61 108 26 11 23 29 35 27 127 9 43 22 76 21 8 1 611 327 1 284
Hörby 326 161 60 61 16 16 7 14 19 35 16 107 6 25 13 44 16 5 946 161 785
Höör 344 183 64 61 160 17 8 14 20 0 17 109 6 26 14 47 16 5 1 111 183 928
Klippan 360 173 68 61 24 18 8 15 20 35 18 111 6 28 14 50 17 6 1 031 173 858
Kristianstad 1 779 914 329 61 180 84 29 74 79 35 86 229 30 135 69 243 43 26 4 425 914 3 511
Kävlinge 663 389 120 61 35 31 12 27 33 35 32 135 11 50 26 90 22 10 1 781 389 1 392
Landskrona 967 448 176 61 138 15 45 17 40 45 35 46 160 16 73 37 130 28 14 2 491 448 2 043
Lomma 564 364 94 61 20 24 11 22 27 35 25 123 9 39 20 70 20 8 1 535 364 1 171
Lund 2 365 1 448 468 61 136 121 38 107 114 35 125 297 44 197 101 353 59 39 6 108 1 448 4 660
Malmö 7 304 3 401 1 295 61 376 15 334 112 295 0 0 344 679 122 543 278 973 144 107 16 383 3 401 12 982
Osby 283 137 52 61 104 13 7 12 16 35 13 103 5 21 11 37 15 4 929 137 792
Perstorp 164 70 29 61 88 15 7 5 6 12 35 7 93 3 12 6 21 13 2 649 70 579
Simrishamn 395 207 77 61 57 19 8 17 22 35 19 113 7 30 16 54 17 6 1 159 207 952
Sjöbo 386 201 54 61 57 19 8 17 22 35 19 113 7 30 16 54 17 6 1 121 201 920
Skurup 322 168 61 61 58 16 7 14 19 35 16 108 6 25 13 45 16 5 994 168 826
Staffanstorp 533 297 93 61 132 24 10 21 27 35 25 124 9 40 21 72 20 8 1 551 297 1 254
Svalöv 295 146 55 61 45 14 7 12 17 35 14 105 5 22 11 40 16 4 903 146 757
Svedala 468 248 82 61 105 21 10 19 24 35 22 119 8 35 18 63 19 7 1 363 248 1 115
Tomelilla 280 134 53 61 44 13 7 12 17 35 14 104 5 21 11 39 16 4 869 134 735
Trelleborg 916 481 174 61 127 15 45 16 39 45 35 45 159 16 72 37 129 28 14 2 453 481 1 972
Vellinge 784 509 139 61 96 36 14 32 37 35 37 144 13 58 30 104 24 11 2 163 509 1 654
Ystad 614 346 116 61 81 30 12 26 31 35 31 133 11 48 25 86 22 9 1 716 346 1 370
Åstorp 343 152 61 61 114 16 8 14 19 35 16 108 6 25 13 45 16 5 1 056 152 904
Ängelholm 871 498 163 61 82 42 15 37 42 35 42 154 15 67 34 120 27 13 2 317 498 1 819
Örkelljunga 212 99 39 61 32 10 6 9 14 35 10 98 4 16 8 29 14 3 698 99 599
Östra Göinge 322 142 57 61 42 15 7 13 18 35 15 106 5 24 12 42 16 5 936 142 794

  
28 577 14 825 5 186 2 000 3 147 150 1 345 510 1 184 1 043 1 071 1 378 5 036 490 2 172 1 114 3 894 844 426 74 392 14 825 59 567

Sida 1



Medlemsavgift 2021-2022 

Totalram "Medlemsavgift Skånes Kommuner" för 2021 och 2022 2E+07

(tkr) 2020 2021 2022
 

Kommun    2020-2022 2020-2022
Total avgift Avgår upphandling Netto Ny ram 2020 Besparing Ram 2021 Besparing Ram 2022Diff ram 2022- Diff ram 2022-
exkl BRS Räddsam Skåne och fördelad på 6% 7,5%  Netto 2020 tot avg exkl BRS
 Teknikcollege befolkning    

Bjuv 803 -158 645 560 -34 526 -42 484 -161 -319
Bromölla 748 -193 555 458 -28 431 -34 397 -158 -351
Burlöv 914 -150 764 681 -41 640 -51 589 -175 -325
Båstad 816 -212 604 539 -32 507 -40 466 -138 -350
Eslöv 1 478 -260 1 218 1 204 -72 1 132 -90 1 041 -177 -437
Helsingborg 5 826 -854 4 972 5 263 -316 4 947 -395 4 552 -420 -1 274
Hässleholm 2 329 -481 1 848 1 858 -111 1 746 -139 1 607 -241 -722
Höganäs 1 284 -271 1 013 960 -58 902 -72 830 -183 -454
Hörby 785 -137 648 557 -33 523 -42 482 -166 -303
Höör 928 -285 643 595 -36 560 -45 515 -128 -413
Klippan 858 -153 705 633 -38 595 -47 547 -158 -311
Kristianstad 3 511 -570 2 941 3 055 -183 2 871 -229 2 642 -299 -869
Kävlinge 1 392 -217 1 175 1 129 -68 1 062 -85 977 -198 -415
Landskrona 2 043 -390 1 653 1 642 -99 1 543 -123 1 420 -233 -623
Lomma 1 171 -174 997 885 -53 832 -66 765 -232 -406
Lund 4 659 -665 3 994 4 451 -267 4 184 -334 3 850 -144 -809
Malmö 12 980 -1 745 11 235 12 260 -736 11 525 -920 10 605 -630 -2 375
Osby 792 -216 576 471 -28 442 -35 407 -169 -385
Perstorp 579 -193 386 267 -16 251 -20 231 -155 -348
Simrishamn 952 -195 757 683 -41 642 -51 591 -166 -361
Sjöbo 920 -172 748 685 -41 644 -51 592 -156 -328
Skurup 826 -179 647 566 -34 532 -42 490 -157 -336
Staffanstorp 1 254 -286 968 905 -54 850 -68 783 -185 -471
Svalöv 757 -161 596 508 -30 478 -38 440 -156 -317
Svedala 1 115 -247 868 792 -48 744 -59 685 -183 -430
Tomelilla 735 -157 578 485 -29 456 -36 420 -158 -315
Trelleborg 1 972 -376 1 596 1 619 -97 1 522 -121 1 400 -196 -572
Vellinge 1 654 -295 1 359 1 305 -78 1 227 -98 1 129 -230 -525
Ystad 1 370 -258 1 112 1 088 -65 1 023 -82 941 -171 -429
Åstorp 904 -236 668 568 -34 534 -43 491 -177 -413
Ängelholm 1 819 -306 1 513 1 513 -91 1 422 -113 1 309 -204 -510
Örkelljunga 599 -132 467 366 -22 344 -27 317 -150 -282
Östra Göinge 794 -160 634 535 -32 503 -40 462 -172 -332

  
59 567 -10 484 49 083 49 083 -2 945 46 138 -3 681 42 457 -6 626 -17 110

43 kr/inv 33 kr/inv 31 kr/inv

Sida 1
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§ 25 (KCO 20-044) 
 
 

Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften från 
och med 2021 samt fastställande av ramen för 
medlemsavgiftens storlek 2021 - 2023 avseende 
Skånes Kommuner 
 

Styrelsens beslut 
• Förslag på ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de skånska 

kommunerna godkänns 
• Förslaget om att ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner ”från och med 2021 

inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och 
överenskommelser enligt bilaga 1 godkänns 

• Förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023 godkänns  
• Ärendet skickas till samtliga medlemskommuner för godkännande  
• Om samtliga medlemskommuner är eniga om att godkänna ärendet översänds 

ärendet till förbundsmötet den 2 oktober 2020 för fastställande  

 

Sammanfattning av ärendet 
 
Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån kommunernas samlade 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Denna fördelning bedöms inte vara transparant 
utifrån de verksamheter som Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom har 
förändringarna mellan åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar både 
för förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår. Därför föreslås en 
ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas på 
medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, baserat på invånarantalet 
enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. Förändringen föreslås införas från och med 
budgetåret 2021.  
 
De olika samverkansavtal och överenskommelser som finns mellan kommunerna och 
Kommunförbundet Skåne har olika finansieringsmodeller och kostnaderna faktureras 
kommunerna årligen separat för varje samverkansavtal och överenskommelse.  
 
För att uppnå en enklare översikt över vad kommunerna betalar till förbundet och för att 
tydligare kunna planera verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv föreslås att ovannämnda 
intäktsformer slås samman med medlemsavgiften till en totalram: Medlemsavgift till Skånes 
Kommuner, som fördelas till kommunerna utifrån antalet invånare. 
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 Datum  Beteckning 

 

 2020-06-08   KCO 20-044      
   
 

   Till Styrelsen 

Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften 

från och med 2021 samt fastställande av ramen för 

medlemsavgiftens storlek 2021 - 2023 avseende 

Skånes Kommuner 

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslås besluta 

att godkänna förslag till ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de skånska 

kommunerna,  

att godkänna förslag om att ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner ”från och med 2021 inkluderar 

både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och överenskommelser enligt bilaga 1, samt 

att godkänna förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023, samt 

att översända ärendet för godkännande till samtliga medlemskommuner, samt  

att om samtliga medlemskommuner är eniga om att godkänna ärendet översända ärendet till 

förbundsmötet 2020-10-02 för fastställande  

 

Ärende 
I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av Kommunförbundet Skånes  

verksamhet dels av en medlemsavgift och dels av finansiering via en rad samverkansavtal och 

överenskommelser mellan kommunerna och förbundet.  

 

Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån kommunernas samlade 

skatteintäkter och generella statsbidrag. Nuvarande fördelning bedöms inte vara 

transparant utifrån de verksamheter som Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom 

har förändringarna mellan åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar 
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både för förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår. Därför 

föreslås en ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas på 

medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, baserat på invånarantalet 

enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. Förändringen föreslås införas från och 

med budgetåret 2021.  

 

De olika samverkansavtal och överenskommelser som finns mellan kommunerna och 

Kommunförbundet Skåne har olika finansieringsmodeller och kostnaderna faktureras 

kommunerna årligen separat för varje samverkansavtal och överenskommelse.  

 

För att uppnå en enklare översikt över vad kommunerna betalar till förbundet och för att 

tydligare kunna planera verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv föreslås att 

ovannämnda intäktsformer slås samman med medlemsavgiften till en totalram: 

Medlemsavgift till Skånes Kommuner, som fördelas till kommunerna utifrån antalet 

invånare. 

 

Följande ingår inte i den nya totalramen ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner”: 

• Avgiften till Business Region Skåne, BRS. Fram till och med 2022 kommer 

kommunerna att faktureras separat för avgiften till BRS. Därefter kommer de 

kommuner som vill fortsätta ta del av bolagets service att kunna sluta separat 

avtal med bolaget.  

• Upphandlingar som Skånes Kommuner utför åt kommunerna. Dessa finansieras 

via kick-back och belastar inte medlemsavgiften.  

• Kostnader för den verksamhet som benämns Räddsam Skåne. Fram till och 

med 2020 har Kommunförbundet Skåne fakturerat kommunerna för Räddsam 

Skåne. Från och med 2021 kommer denna verksamhet inte att finnas kvar inom 

förbundet. 

• Kostnader för de kommuner som ingår i vård- och omsorgscollege. Dessa 

debiteras separat för de kommuner som deltar i verksamheten. 

• Tjänster kopplat till e-hälsoförvaltning som förvaltas av Region Skåne respektive 

Inera. Dessa debiteras kommunerna separat utifrån underlag från Region Skåne 

och Inera.  

• Verksamheten som bedrivs inom Teknikcollege som under hösten 2020 

kommer att övergå till Region Skåne. 

• Kostnader för deltagande i kurs- och utbildningsverksamhet. Deltagande betalas 

separat. Dock ingår medverkan i förbundets nätverksmöten så länge dessa kan 

hållas i förbundets lokaler. 
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De olika samverkansavtal och överenskommelser som ingår i totalramen, Medlemsavgift 

till Skånes Kommuner, från och med 2021 framgår av bilaga 1. Samverkansavtalen och 

överenskommelserna kommer successivt att sägas upp och skrivas om för att anpassas 

till de nya uppdrag som Skånes Kommuner nu går in i. Uppdragen i avtalen kommer 

dock att kvarstå så länge detta är beslutade verksamhet i förbundets verksamhetsplan. 

 

Den totala avgiften som medlemmarna betalar för finansiering av Skånes Kommuner 

(inklusive tidigare samverkansavtal och överenskommelser enligt bilaga 1) reduceras 

2021 med drygt 22 % och 2022 med ytterligare 7,5 %. Se bilaga 2.  En stor del av den 

minskade avgiften för kommunerna för 2021 bygger på att upphandlingskostnaderna 

finansieras genom så kallad kick-back från leverantörerna. En annan del av reduceringen 

förklaras med att verksamheten Räddsam Skåne inte kommer att finnas kvar inom 

förbundet från och med 2021. 

 

Konsekvensen av reduceringarna ovan innebär en förändring av medlemsavgiften per 

invånare enligt följande: 

2020: 43 kronor per invånare 

2021: 33 kronor per invånare 

2022: 31 kronor per invånare 

 

Förbundsmötet 2020-10-02 föreslås fastställa totalramen, Medlemsavgift till Skånes 

Kommuner, för perioden till och med budgetår 2023. Ramen för medlemsavgiften för  

2021 och 2022 framgår av bilaga 2. För 2023 beslutar styrelsen om indexuppräkning av 

totalramen, med SKR:s prisindex som grund. Det är den totala ramen i tkr som 

indexeras årligen och inte avgiften per invånare. 

 

I nuvarande stadgar daterade 2011-05-13 står följande: 

”Förbundsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens fastställande och 

erläggande om samtliga medlemmar är eniga härom. ”. För att förbundsmötet 2020-10-02 

ska kunna fatta beslut om den nya finansieringsmodellen som föreslås ovan måste 

samtliga medlemmar sålunda innan förbundsmötet ha godkänt styrelsens förslag till 

beslut. 

 

 

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

Ola Odebäck, tf Förbundsdirektör 

 



  
 

 
 

Kommunförbundet Skåne 
Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700 
 

                          Bilaga 1 
         
      
   2020-05-14 
 

Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften 
till Skånes Kommuner 
 

Följande pågående samverkansavtal/överenskommelser föreslås ingå i 
medlemsavgiften from 2021:  
 
 

• KEFU (Avtal saknas fn) 
• Överenskommelse/avsiktsförklaring avseende ledningsfordon (löpande 

avtal utan uppsägningsklausul) 
• Samverkansavtal rörande hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning och äldre (uppsägning senast 2021-12-31) 
• Avtal kring utbildning, metodstöd, implementering och samordning av 

ASI- addiction severity index samt bevakning av området 
missbruk/beroende (uppsägning senast 2020-06-30) 

• Avtal metodstöd, implementering och samordning av Barns Behov I 
Centrum, BBIC (uppsägning senast 2020-12-31) 

• Avtal om regional samverkansorganisation kring ”En skola på 
vetenskaplig grund” (uppsägning senast 2022-06-30) 

• Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för 
eHälsa HSA/SITHS (uppsägning senast 2020-06-30) 

• Avtal beträffande finansiering av en halv årsarbetskraft som samordnare 
inom Miljösamverkan Skåne (uppsägning senast 2020-06-30). 
Avsiktsförklaring beträffande avtal med Miljöbarometern – verktyg för 
insamling och redovisning av miljönyckeltal (uppsägning senast 2020-09-
01) 

• Överenskommelse kring upphandling och drift av gemensamt IT- system 
för gymnasieantagning i Skåne (inget avtal finns att säga upp) 

• Överenskommelse kring Skånegemensamt IT-system för interkommunala 
ersättningar och bidrag till fristående gymnasieskolor (inget avtal finns att 
säga upp) 

• Överenskommelse om gemensam gymnasiewebbplats (inget avtal finns 
att säga upp) 

• Avtal avseende finansiering av regional plattform för Yrkes-SFI i Skåne 
(uppsägning senast 2020-06-30) 

• Överenskommelse om gemensam SYV-chattfunktion (inget avtal finns 
att säga upp) 



Medlemsavg mm 2020

Sida 1

Avgifter till Kommunförbundet Skåne 2020
(tkr) Bilaga 2

Medlemsavgift och Business Region Skåne Avgifter - samverkansavtal med Kommunförbundet Skåne (sid 1)

Kommun Medlems- BRS Vård Telefoni Räddsam Teknik- KEFU Lednings- Hjälp- ASI BBIC FoU Förvaltn Miljösamv Gymn Gymn Gy IKE Yrkes Syv Totalt BRS Totalt avgift
avgift Upphandl Upphandl Räddningstj college fordon medel Skola Ehälsotj Skåne antagn web Interk ers SFI chatt avgår exkl BRS

Bjuv 324 152 60 61 38 15 7 13 19 35 16 107 6 25 13 44 16 5 955 152 803
Bromölla 268 134 50 61 83 13 7 11 16 35 13 102 5 20 10 36 15 4 882 134 748
Burlöv 403 181 70 61 20 18 9 16 22 35 19 113 7 30 15 54 17 6 1 095 181 914
Båstad 308 177 58 61 94 15 7 13 0 35 15 106 5 24 12 43 16 5 993 177 816
Eslöv 703 362 130 61 54 15 33 13 29 34 35 34 139 12 53 27 96 0 10 1 840 362 1 478
Helsingborg 3 066 1 632 533 61 230 30 143 48 126 134 35 148 337 52 233 119 418 68 46 7 459 1 632 5 827
Hässleholm 1 088 544 204 61 171 45 52 19 45 50 35 52 171 19 82 42 147 30 16 2 873 544 2 329
Höganäs 557 327 102 61 108 26 11 23 29 35 27 127 9 43 22 76 21 8 1 611 327 1 284
Hörby 326 161 60 61 16 16 7 14 19 35 16 107 6 25 13 44 16 5 946 161 785
Höör 344 183 64 61 160 17 8 14 20 0 17 109 6 26 14 47 16 5 1 111 183 928
Klippan 360 173 68 61 24 18 8 15 20 35 18 111 6 28 14 50 17 6 1 031 173 858
Kristianstad 1 779 914 329 61 180 84 29 74 79 35 86 229 30 135 69 243 43 26 4 425 914 3 511
Kävlinge 663 389 120 61 35 31 12 27 33 35 32 135 11 50 26 90 22 10 1 781 389 1 392
Landskrona 967 448 176 61 138 15 45 17 40 45 35 46 160 16 73 37 130 28 14 2 491 448 2 043
Lomma 564 364 94 61 20 24 11 22 27 35 25 123 9 39 20 70 20 8 1 535 364 1 171
Lund 2 365 1 448 468 61 136 121 38 107 114 35 125 297 44 197 101 353 59 39 6 108 1 448 4 660
Malmö 7 304 3 401 1 295 61 376 15 334 112 295 0 0 344 679 122 543 278 973 144 107 16 383 3 401 12 982
Osby 283 137 52 61 104 13 7 12 16 35 13 103 5 21 11 37 15 4 929 137 792
Perstorp 164 70 29 61 88 15 7 5 6 12 35 7 93 3 12 6 21 13 2 649 70 579
Simrishamn 395 207 77 61 57 19 8 17 22 35 19 113 7 30 16 54 17 6 1 159 207 952
Sjöbo 386 201 54 61 57 19 8 17 22 35 19 113 7 30 16 54 17 6 1 121 201 920
Skurup 322 168 61 61 58 16 7 14 19 35 16 108 6 25 13 45 16 5 994 168 826
Staffanstorp 533 297 93 61 132 24 10 21 27 35 25 124 9 40 21 72 20 8 1 551 297 1 254
Svalöv 295 146 55 61 45 14 7 12 17 35 14 105 5 22 11 40 16 4 903 146 757
Svedala 468 248 82 61 105 21 10 19 24 35 22 119 8 35 18 63 19 7 1 363 248 1 115
Tomelilla 280 134 53 61 44 13 7 12 17 35 14 104 5 21 11 39 16 4 869 134 735
Trelleborg 916 481 174 61 127 15 45 16 39 45 35 45 159 16 72 37 129 28 14 2 453 481 1 972
Vellinge 784 509 139 61 96 36 14 32 37 35 37 144 13 58 30 104 24 11 2 163 509 1 654
Ystad 614 346 116 61 81 30 12 26 31 35 31 133 11 48 25 86 22 9 1 716 346 1 370
Åstorp 343 152 61 61 114 16 8 14 19 35 16 108 6 25 13 45 16 5 1 056 152 904
Ängelholm 871 498 163 61 82 42 15 37 42 35 42 154 15 67 34 120 27 13 2 317 498 1 819
Örkelljunga 212 99 39 61 32 10 6 9 14 35 10 98 4 16 8 29 14 3 698 99 599
Östra Göinge 322 142 57 61 42 15 7 13 18 35 15 106 5 24 12 42 16 5 936 142 794

  
28 577 14 825 5 186 2 000 3 147 150 1 345 510 1 184 1 043 1 071 1 378 5 036 490 2 172 1 114 3 894 844 426 74 392 14 825 59 567



Medlemsavgift 2021-2022 

Sida 2

Bilaga 2
(sid 2)

Totalram "Medlemsavgift Skånes Kommuner" för 2021 och 2022 2E+07

(tkr) 2020 2021 2022
 

Kommun    2020-2022 2020-2022
Total avgift Avgår upphandling Netto Ny ram 2020 Besparing Ram 2021 Besparing Ram 2022Diff ram 2022- Diff ram 2022-
exkl BRS Räddsam Skåne och fördelad på 6% 7,5%  Netto 2020 tot avg exkl BRS
 Teknikcollege befolkning    

Bjuv 803 -158 645 560 -34 526 -42 484 -161 -319
Bromölla 748 -193 555 458 -28 431 -34 397 -158 -351
Burlöv 914 -150 764 681 -41 640 -51 589 -175 -325
Båstad 816 -212 604 539 -32 507 -40 466 -138 -350
Eslöv 1 478 -260 1 218 1 204 -72 1 132 -90 1 041 -177 -437
Helsingborg 5 826 -854 4 972 5 263 -316 4 947 -395 4 552 -420 -1 274
Hässleholm 2 329 -481 1 848 1 858 -111 1 746 -139 1 607 -241 -722
Höganäs 1 284 -271 1 013 960 -58 902 -72 830 -183 -454
Hörby 785 -137 648 557 -33 523 -42 482 -166 -303
Höör 928 -285 643 595 -36 560 -45 515 -128 -413
Klippan 858 -153 705 633 -38 595 -47 547 -158 -311
Kristianstad 3 511 -570 2 941 3 055 -183 2 871 -229 2 642 -299 -869
Kävlinge 1 392 -217 1 175 1 129 -68 1 062 -85 977 -198 -415
Landskrona 2 043 -390 1 653 1 642 -99 1 543 -123 1 420 -233 -623
Lomma 1 171 -174 997 885 -53 832 -66 765 -232 -406
Lund 4 659 -665 3 994 4 451 -267 4 184 -334 3 850 -144 -809
Malmö 12 980 -1 745 11 235 12 260 -736 11 525 -920 10 605 -630 -2 375
Osby 792 -216 576 471 -28 442 -35 407 -169 -385
Perstorp 579 -193 386 267 -16 251 -20 231 -155 -348
Simrishamn 952 -195 757 683 -41 642 -51 591 -166 -361
Sjöbo 920 -172 748 685 -41 644 -51 592 -156 -328
Skurup 826 -179 647 566 -34 532 -42 490 -157 -336
Staffanstorp 1 254 -286 968 905 -54 850 -68 783 -185 -471
Svalöv 757 -161 596 508 -30 478 -38 440 -156 -317
Svedala 1 115 -247 868 792 -48 744 -59 685 -183 -430
Tomelilla 735 -157 578 485 -29 456 -36 420 -158 -315
Trelleborg 1 972 -376 1 596 1 619 -97 1 522 -121 1 400 -196 -572
Vellinge 1 654 -295 1 359 1 305 -78 1 227 -98 1 129 -230 -525
Ystad 1 370 -258 1 112 1 088 -65 1 023 -82 941 -171 -429
Åstorp 904 -236 668 568 -34 534 -43 491 -177 -413
Ängelholm 1 819 -306 1 513 1 513 -91 1 422 -113 1 309 -204 -510
Örkelljunga 599 -132 467 366 -22 344 -27 317 -150 -282
Östra Göinge 794 -160 634 535 -32 503 -40 462 -172 -332

  
59 567 -10 484 49 083 49 083 -2 945 46 138 -3 681 42 457 -6 626 -17 110

43 kr/inv 33 kr/inv 31 kr/inv



Medlemsavgift 2021-2022 

Sida 3

Invånarantal 1/1 2020 - kommunerna i Skåne Bilaga 2
(sid 3)

Antal Andel
Bjuv 15 715 0,011
Bromölla 12 870 0,009
Burlöv 19 112 0,014
Båstad 15 128 0,011
Eslöv 33 793 0,025
Helsingborg 147 734 0,107
Hässleholm 52 145 0,038  

Höganäs 26 942 0,02
Hörby 15 631 0,011
Höör 16 713 0,012
Klippan 17 756 0,013
Kristianstad 85 747 0,062
Kävlinge 31 705 0,023
Landskrona 46 090 0,033
Lomma 24 834 0,018
Lund 124 935 0,091
Malmö 344 166 0,25
Osby 13 208 0,01
Perstorp 7 492 0,005
Simrishamn 19 174 0,014
Sjöbo 19 226 0,014
Skurup 15 889 0,012
Staffanstorp 25 396 0,018
Svalöv 14 268 0,01
Svedala 22 229 0,016
Tomelilla 13 617 0,01
Trelleborg 45 440 0,033
Vellinge 36 628 0,027
Ystad 30 541 0,022
Åstorp 15 940 0,012
Ängelholm 42 476 0,031
Örkelljunga 10 280 0,007
Östra Göinge 15 007 0,011

1 377 827 1



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

14(24) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 145 
 
Beslut om Detaljplan för Björnekulla Ås (Gladan 2 m.fl.) Åstorp 
Dnr KSFD 2020/224 
 
Sammanfattning 
Just intill stationen i Åstorp låg förut en marmelad- och syltfabrik. När 
verksamheten lades ner köptes fastigheten upp av Åstorps kommun genom 
sitt fastighetsbolag med avsikten att platsen skulle kunna utvecklas och 
exploateras för främst bostäder. Arbetet påbörjades 2015 genom dialog med 
såväl kommuninvånare som kommunala tjänstepersoner och föreningar med 
flera. Syftet var att arbeta fram en inriktning för hur man ville att platsen 
skulle utvecklas. Dialogen resulterade i ett planprogram och ett 
gestaltningsprogram. Med det bakgrundsarbetet som utgångpunkt togs ett 
förslag till ny detaljplan fram som har genomgått samrådsutställning, 
fördjupade utredningar, granskningsutställning, ytterligare fördjupade 
utredningar och nu slutligen landat i ett gediget och väl genomarbetat 
förslag till ny detaljplan. I samband med att platsen exploateras kommer 
också stationen och dess spårdragningar utvecklas och en ny gång bro 
kommer att byggas. Den nya stadsdelen har ett mycket strategiskt läge och 
kommer tillsammans med en ny gångbro vara en länk mellan Åstorps 
centrum och Söderåsen - vilket kommer gynna samtliga Åstorpsbor. Platsen 
har stora kvalitéer med närhet till såväl centrum, de höga naturvärdena på 
Söderåsen samt till öresundsregionen - vilket borgar för en hög nivå 
gestaltningsmässigt för den kommande exploateringen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 224 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-12 § 178 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2020-06-15 § 72 
Protokoll från Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2020-06-01 § 52 
Tjänsteskrivelse från Ola Eriksson, planarkitekt, 2020-06-08 
Plankarta Björnekulla ås 2020-05-20 
Tekniskt PM, Björnekulla ås 2019-02-15 
Granskningsutlåtande Björnekulla ås 2020-05-20 
Fördjupad riskutredning Björnekulla ås 2020-02-24 
Fördjupad bullerutredning inkl. bilagor Björnekulla ås 2020-03-02 
Antagandehandling 2020-06-08 - Plan- och genomförandebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Expedieras: 
Akten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

MECI
Start av ärende













Samhällsbyggnadsförvaltningen 1(3) 

Plankontoret 

Ola, Eriksson 
Planarkitekt 
042 – 640 78 
ola.eriksson@astorp.se 

Bygg- och miljönämnden 

Beslut om antagande av detaljplan för Björnekulla ås 
Dnr KSFD 2015/259 

Sammanfattning 
Just intill stationen i Åstorp låg förut en marmelad- och syltfabrik. När verksamheten 
lades ner köptes fastigheten upp av Åstorps kommun genom sitt fastighetsbolag med 
avsikten att platsen skulle kunna utvecklas och exploateras för främst bostäder. Arbetet 
påbörjades 2015 genom dialog med såväl kommuninvånare som kommunala 
tjänstepersoner och föreningar med flera. Syftet var att arbeta fram en inriktning för hur 
man ville att platsen skulle utvecklas. Dialogen resulterade i ett planprogram och ett 
gestaltningsprogram. Med det bakgrundsarbetet som utgångpunkt togs ett förslag till ny 
detaljplan fram som har genomgått samrådsutställning, fördjupade utredningar, 
granskningsutställning, ytterligare fördjupade utredningar och nu slutligen landat i ett 
gediget och väl genomarbetat förslag till ny detaljplan. I samband med att platsen 
exploateras kommer också stationen och dess spårdragningar utvecklas och en ny gång 
bro kommer att byggas. 
Den nya stadsdelen har ett mycket strategiskt läge och kommer tillsammans med en ny 
gångbro vara en länk mellan Åstorps centrum och Söderåsen - vilket kommer gynna 
samtliga Åstorpsbor. Platsen har stora kvalitéer med närhet till såväl centrum, de höga 
naturvärdena på Söderåsen samt till öresundsregionen - vilket borgar för en hög nivå 
gestaltningsmässigt för den kommande exploateringen. 

Förslag till beslut 
Godkänna antagandehandlingarna och föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
detaljplan för Björnekulla ås, Gladan 2 mfl, Åstorp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Ola Eriksson, daterad 2020-06-08 
Plankarta, daterad 2020-05-20 
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2020-06-08 
Granskningsutlåtande daterad 2020-05-20 
Tekniskt PM, daterad 2019-02-19 
Fördjupad Riskutredning, daterad 2020-02-24 
Fördjupad Bullerutredning, daterad 2020-03-02 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-06-08 
Version  2 
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Plankontoret 
 

Ärendet 
Ärendet och bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2015 att bevilja planstart för framtagande av ny 
detaljplan för Björnekulla ås, fastigheterna Gladan 2 med flera, där det tidigare funnits en 
fabrik för marmelader och sylter. Arbetet påbörjades genom att ett planprogram togs fram 
i en process där såväl allmänheten, kommunala instanser och övriga aktörer bjöds in till 
ett flertal dialogträffar. Parallellt och lyhört med det arbetet gavs uppdrag om att ett 
gestaltningsprogram skulle tas fram, ett uppdrag som gavs Gunilla Svensson 
Arkitektkontor. Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen i mars 2017 och strax 
därefter påbörjades detaljplaneprocessen att, med planprogrammet och 
gestaltningsförslaget som underlag ta fram en detaljplan för området. 
Som underlag till detaljplanen beställdes en utredning av Sweco för de tekniska frågorna i 
en ny exploatering på platsen – trafik, buller, risk och VA-frågor. Det arbetet 
sammanfattades i ett tekniskt PM och tillsammans med planprogrammet och 
gestaltningsförslaget som underlag togs ett förslag till ny detaljplan fram. 
Samrådsutställning för det nya förslaget hölls under november 2017. Ett antal synpunkter 
inkom vilka hanterades och planförslaget reviderades och ett granskningsförslag togs 
fram vilket godkändes av bygg- och miljönämnden i januari 2018. Innan planförslaget 
ställts ut för granskning inkom en skrivelse från sökande att man önskade ändra 
inriktningen för det västra kvarteret av planförslaget så att de även skulle kunna inrymma 
kontor. Ärendet hanterades av bygg- och miljönämnden i två omgångar innan man i 
september 2018 beslutade att dra tillbaka sitt tidigare beslut om granskning och gav 
plankontoret i uppdrag att arbeta fram ett nytt granskningsförslag med de nya 
förutsättningarna. Eftersom plankontoret hade begränsade resurser gavs uppdraget till de 
av kommunen upphandlade plankonsulterna att arbeta vidare med planförslaget. En 
uppdatering av det tekniska PM’et beställdes för att anpassa det till de nya förutsättningar 
vilket levererades i februari 2019. Granskningsförslaget genomarbetades av 
plankonsulterna och i augusti 2019 beslutade bygg- och miljönämnden att ställa ut 
planförslaget på granskning. Ett antal yttranden inkom och en dialog med trafikverket 
inleddes för att fånga upp de frågeställningar trafikverket ville försäkra sig om - buller 
och risk. Fördjupad utredning av bullersituationen och riskbedömning beställdes, 
riskutredningen levererades februari 2020 och bullerutredningen mars 2020.  Både 
bullerutredningen och riskutredningen visar att området är lämpligt att bebygga i enlighet 
med planförslaget. Med de utredningen kunde sedan ett slutligt och väl genomarbetat 
antagandeförslag tas fram, och platsen är redo för exploatering. Den framtida gångbron 
kommer landa på mark om i planförslaget var markerad som gatumark och sådan mark 
får endast kommunen, som är väghållare, äga. Men eftersom Trafikverket kommer att äga 
gångbron och marken den står på behövdes en liten justering göras av marken just där 
gång bron placeras. Där har istället en bestämmelse om kvartersmark för trafik justerats 
för en mindre yta. 
 
Ställningstaganden och bedömning 
Platsen är utpekad i gällande översiktsplan, ÖP 2012, som lämplig för förtätning med 
bostäder. Dess strategiska läge med utveckling med ny stadsstruktur och ny gångbro 
kommer gynna såväl nuvarande som nya Åstorpsinvånare. 
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Plankontoret 
 

Handläggning 
Detaljplanen har handlagts med utökat förfarande. Detaljplaneprocessen har bestått av 
samrådsutställning och granskningsutställning, båda med kungörelser och annonser i 
Helsingborgs Dagblad. 
 
Samverkan mellan enheter/förvaltningar: 
Samverkan har i första hand skett med tekniska kontoret och dialog med BFAB, som varit 
sökande av detaljplanen. 
 
Intressekonflikter 
Samtliga inkomna yttranden från samråds- och granskningsutställningar har bemötts och 
beaktats i planförslaget. Yttranden inkomna under granskningsutställningen redovisas i 
bifogat granskningsutlåtande. 
 
Finansiering 
Planarbetet faktureras sökande, BFAB. 
 
Uppföljning 
Beslut om antagande kommuniceras till berörda grannar och sakägare. Möjlighet till 
överklagande finns i enlighet med plan- och bygglagen. Inkommer inget överklagade 
vinner detaljplanen laga kraft och exploatering kan påbörjas så fort detaljplanen har 
vunnit laga kraft. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Ja, ytor är avsatta i det nya området för park och lekmiljöer. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej inte specifikt men samråds- och granskningsutställningar har genomförts för att 
beskriva planförslaget för alla berörda. 
 

 
 
Ola Eriksson 
  
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 
Detaljplanen består av följande handlingar: 

- Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) 
- Plankarta 
- Planprogram 
- Behovsbedömning 
- Fastighetsförteckning 
- Tekniskt PM, Sweco, daterad 2019-02-15 
- Komplettering av Tekniskt PM, daterade 2020-02-24 och 2020-03-02 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Bakgrund 
Planområdet som tidigare har inrymt anrika Björnekulla fruktindustrier AB är centralt beläget 
i Åstorp tätort med gångavstånd till Söderåsens natur, Åstorps centrum, kollektivtrafik och 
den framtida aktivitetsparken Stenbrott Söderåsen.  
 
När verksamheten bytte ägare blev fastigheterna till salu och år 2015 förvärvade det 
kommunala bostadsbolaget AB Kvidingebyggen området. AB Kvidingebyggen har därefter 
skrivit en avsiktsförklaring med Fastighets AB 3hus och Midroc Property Development AB 
om att tillsammans exploatera området.  
 
Utvecklingen av området är strategiskt mycket viktigt för Åstorps kommun. Kommunens 
ambitioner kring markanvändning, image och bostadsförsörjning är några av de strategiska 
frågor som är viktiga. Vidare är utvecklingen av planområdet också intressant ur ett regionalt 
perspektiv. Region Skåne har belyst och utrett bostadsutvecklingsfrågor i stationsnära läge i 
flera rapporter. En utveckling av planområdet förutsätter någon form av koppling över 
spårområdet för gångtrafikanter. Utformningen av kopplingen mellan planområdet och 
Åstorps station och centrum är mycket viktig, särskilt med tanke på eventuella barriäreffekter 
som finns och kan uppstå. Parallellt med planeringsprocessen förs därför en dialog med 
Trafikverket kring uppförande av en gångbro över spårområdet. Ett ungefärligt läge för 
gångbron finns, strax öster om stationshuset och vinkelrätt över spårområdet. 
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Planprocessen 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-28 att bevilja planbesked för detaljplan för kvarteren 
Gladan och Gurkan. Detaljplanearbetet skulle påbörjas efter beslut om att godkännande av ett 
planprogram. 
 
Åstorps kommun inledde planeringsprocessen under våren 2016 med att ordna fem 
dialogmöten. Till dialogmötena bjöds representanter från samtliga politiska partier i 
kommunstyrelsen, byggherrarna samt berörda chefstjänstemän in. Mötena resulterade i en 
överenskommelse mellan kommunen och byggherrarna avseende huvudprinciper för området 
bland annat avseende karaktär, täthet och offentliga rum. Byggherrarna tog fram tre idéskisser 
över det framtida området bland annat baserat på överenskommelsens innehåll. Idéskisserna 
fungerade som underlag till en medborgardialog. Medborgardialogen bestod av ett möte med 
grannar och ett med allmänheten. Under mötet fick besökarna möjlighet att prata med 
representanter från kommunen och byggherrarna om projektet samt lämna synpunkter på 
idéskisserna. Efter mötet fortsatte medborgardialogen i form av en kortare utställning av 
idéskisserna. Ett planprogram för området upprättades därefter baserat på inkomna synpunkter 
under medborgardialogen, dialoggruppens överenskommelse samt kommunala tjänstemäns 
rekommendationer. 
 
Planprogrammet med tillhörande programsamrådsredogörelse, daterat 2017-03-21, utgör 
underlag till detaljplanearbetet. 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av både en- och 
flerbostadshus i kombination med kontor, handel samt övrig centrumverksamhet. 
Planförslaget har sin utgångspunkt i att det på platsen ska inrymmas cirka 200–250 nya 
bostäder.  

Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med utökat standardförfarande eftersom den anses vara av betydande 
intresse för allmänheten. Förfarandet består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, 
underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga 
kraft. 

SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET 
• Planförslaget innebär att ett industriområde omvandlas till ett bostadsområde. 

• Planförslaget ger förutsättningar för nya lokaler för verksamheter i form av kontor 
och mindre service eller handelsverksamhet. 

• Planförslaget innebär att en yta för parkeringshus avsätts i planområdets nordöstra 
del. 

• Planförslaget möjliggör skapande av nya offentliga platser i form av torg och en 
park för rekreation. 

• Under planarbetet har ett tekniskt PM upprättats innehållande fem utredningar 
berörande trafik, trafikbuller, dagvatten, geoteknik samt riskbedömning för 
transporter av farligt gods. 
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PLANDATA 

Läge och areal 
Planprogramområdet omfattar ett cirka 5 hektar stort område beläget i östra delarna av 
Åstorps tätort. Marken består till största del av ett industriområde som omges av 
Järnvägsgatan i norr och väster, Frejgatan i öst samt Långgatan i söder. Industriområdet är 
idag inhägnat och korsas av Tvärgatan.  I planområdets nordöstra del finns en markyta mellan 
Järnvägsgatan och spårområdet. I nordväst bildar järnvägen barriär mot centrum och 
stationshuset.   
 

 
Planområdet är beläget i Åstorp tätort. 
 

 
Planområdet markerat i orange streckad linje. Observera att planavgränsningen är ungefärlig. 



 
 

6 

Historik 
Mellan åren 1894–1925 var snickerifabriken Johanssons Träförädling (Ji-Te) belägen i 
området. År 1925 brann hela anläggningen samt ett boningshus och ett bryggeri ner. Därefter 
flyttade verksamheten till annan plats. Björnekulla Fruktindustrier har bedrivit 
livsmedelsindustri med tillverkning av saft, sylt och inlagda grönsaker på fastigheten sedan 
1930-talet fram till år 2015.  
 
Äldre bilder visar att Åstorps mekaniska verkstad funnits på området. Det finns dock ingen 
annan dokumentation för verksamheten. Foton från 1970-talet visar Skånska läskedrycks-
fabrikens kontor intill Järnvägsgatan. Inga årtal finns emellertid dokumenterade för 
verksamheten. 

Markägoförhållanden 
Området är till största del ägt av AB Kvidingebyggen. AB Kvidingebyggen är ägare till 
fastigheterna Gladan 1, Gladan 2 samt Åstorp 113:170. Övrig mark i planområdet ägs av 
Åstorps kommun. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
Det aktuella området är utpekat som förtätningsområde i Åstorps kommuns översiktsplan från 
år 2012. Enligt översiktsplanen är det angeläget att nyttja möjligheten att förtäta i Åstorps 
centrala delar på grund av kommunens begränsade yta och stora andel högkvalitativa 
jordbruksmark. Planområdets lokalisering är förenligt med översiktsplanens ställningstagande 
att nya bostäder ska placeras i närhet till skola, rekreation och kollektiva kommunikationer.   

Bostadsförsörjningsprogram 
Bostadsförsörjningsprogram för Åstorps kommun antogs av kommunfullmäktige 2017-04-24. 
Enligt riktlinjerna i är det viktigt att kommunen drar nytta av sitt geografiska läge och 
tillgången till goda kommunikationer. Människor ska lockas att bosätta sig i kommunen 
genom att erbjudas attraktiva boendemiljöer, bra kommunal service samt goda 
pendlingsmöjligheter. 

Gällande detaljplaner 
Området omfattas idag av tio detaljplaner. I de delar av de gällande detaljplanerna som 
omfattar fastigheterna Gladan 2 och Gurkan 1 är markanvändningen reglerad till industri 
vilket stämmer överens med den verksamhet som förekommit på fastigheterna. För 
fastigheten Åstorp 113:170 är markanvändningen reglerad till järnvägsändamål. Övrig mark i 
planområdet är planlagd som gata eller torg. 
 
När aktuell detaljplan vinner laga kraft kommer de nu gällande detaljplanerna att upphävas 
inom planområdet.  
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Kartan visar aktuellt planområde (svart-streckad linje) och gällande plangränser. Inom det område där aktuell 
detaljplan kommer börja gälla, upphör de äldre detaljplanerna att gälla. 
 
Nummer Namn Akt nr Laga kraft Kommentar 
1 Stadsplan för Åstorps 

municipalsamhälle 
11-ÅST-3/32 1932-08-26 Upphävs delvis 

2 Ändring av stadsplan för bro 
över bangårdsområdet 

11-ÅST-593/65 1965-02-17 Upphävs helt 

3 Ändring av stadsplan för 
kvarteret Gladan 

11-ÅST-404/58 1958-07-09 Upphävs helt 

4 Detaljplan för kv. Gladan 1167-P93/0517 1993-06-16 Upphävs helt 
5 Stadsplan kv. Hinden, 

Havren, Hjorten, Hackspetten 
med flera 

11-ÅST-123/52 
 

1952-03-14 
 

Upphävs helt 

6 Ändring av järnvägsgatan vid 
kv. Slakteriet och Hjorten 

11-ÅST-48/41 1941-08-05 Upphävs helt 

7 Ändring av stadsplan för kv. 
Flädern och Gräsanden 

11-ÅST-341/56 1955-09-09 Upphävs delvis 

8 Stadsplan för kv. Gurkan 11-ÅST-309/55 
 

1955-03-28 
 

Upphävs delvis 

9 Stadsplan kv. Svärdsliljan 11-ÅST-363/57 
 

1957-01-17 Upphävs delvis 

10 Ändring av stadsplanen för kv. 
Vitsippan 

11-ÅST-652/67 
 

1967-09-07 Upphävs delvis 

1 

3 

3 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Utsnitt av detaljplan för Kv. Hinden, Havren, Hjorten, Hackspetten med flera (laga kraft 1952-03-14). Den del 
av plankartan som gäller idag är markerad med orange linje. 
 

 
Utsnitt av detaljplan för Kv. Gurkan (laga kraft 1955-03-28). Den del av plankartan som gäller idag är 
markerad med orange linje. 

Riksintressen 
Den intilliggande Skånebanan, med undantag av sträckan Åstorp-Kattarp, samt Godsstråket 
genom Skåne är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken. 
Tillkommande bebyggelse, exempelvis nybyggnad inom en anläggnings influensområde, får 
inte ha en negativ inverkan på nuvarande eller framtida nyttjande av anläggningen. 
 
Skånebanan sträcker sig mellan Helsingborg och Kristianstad och förbinder Västkustbanan, 
Södra stambanan samt Blekinge Kustbana och har därmed en interregional betydelse. 
Interregional betydelse omfattar banor som används för person- eller godstrafik över en eller 
flera regiongränser och på så vis bidrar till arbetsmarknadsförstoring samt är av betydelse för 
näringslivets transporter.  
 
Godsstråket genom Skåne, som går mellan Ängelholm och Trelleborg, ingår som TEN-bana i 
det strategiska godsnätet och utgör en viktig länk i det internationella godstransportnätet. 
Internationell betydelse omfattar banor som ingår i det av EU utpekade transeuropeiska 
transportnätet (Trans-European Network, TEN-T). 

Planprogram 
Planområdet omfattas av planprogrammet för Björnekulla Ås, som godkändes av 
Kommunfullmäktige 2017-06-26.  Planprogrammet innehåller grundläggande struktur för 
framtida bebyggelse inom planområdet. Utgångspunkten är att planområdet ska bli ett väl 
fungerande bostadsområde, integrerad med övriga delar av Åstorp. Kommunens intentioner är 
att skapa en koppling mellan planområdet och Åstorps station och centrum.  
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MILJÖKONSEKVENSER 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning för MKB togs fram av kommunen inför detaljplanens samråd. Utifrån 
denna gör kommunen bedömningen att föreslagen utveckling inte medför någon betydande 
miljöpåverkan. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. I en behovs-
bedömningen redovisas den aktuella detaljplanens innebörd och konsekvenser, vilka utgör 
grund för ställningstagandet om planförslagets miljöpåverkan.  
 
Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalken (MB). Marken bedöms vara lämpad för 
föreslaget ändamål i enlighet 3 kap. 1 § MB. Planen tar inte i anspråk sådan mark som avses i 
3 kap. 2–6 §§ MB (stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker och skog av 
nationell betydelse eller riksintressen) eller 3 kap. 7–9 §§ MB (områden med värdefull 
mineral, områden lämpade för samhällsviktiga anläggningar, till exempel för 
energiproduktion eller har som betydelse för totalförsvaret). Ingen av verksamheterna som 
nämns i bilaga 3 till MKB-förordningen (1998:905) kommer att anläggas i samband med 
genomförandet av kommande detaljplan eller innebära någon betydande miljöpåverkan. Vid 
behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts 
vara uppfyllda. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på att ett genomförande av kommande detaljplan: 

• inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 
landskap, fornlämningar, vatten med mera 

• inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön 

• inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids 

• inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 
internationell skyddsstatus, till exempel riksintressen eller naturreservat 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Natur 
Mark och vegetation 
Inom området förekommer relativt stora höjdskillnader mellan cirka +37,1 meter och +43,4 
meter, fallande mot väster. Marken utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor. Området har en 
spännande topografi som ger platsen en särpräglad karaktär och egen identitet.  
 
Befintlig växlighet inom industriområdet består i huvudsak av gräsbevuxna slänter med träd. 
Det finns trädbevuxna gräsytor utmed Frejgatans västra sida samt en trädrad längsmed delar 
av Långgatans norra sida. 
 

   
Till vänster: Slänt intill Långgatans norra sida. Foto: Linda Svederberg 
Till höger: Grönyta längsmed Frejgatan. Foto: Linda Svederberg 
 
Geotekniska förhållanden 
En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts av Sweco (tekniskt PM för 
Björnekulla Ås, KS dnr 2015/259) i samband med detaljplanearbetet. Marken i området 
utgörs av fyllning med sand eller sandmorän som underlagras av lermorän. Undersökningen 
bedömer att grundläggningsförutsättningarna för området är goda och inga stabilitetsproblem 
för planerade byggnader förväntas. Schaktmassor från området kan återanvändas som fyllning 
för mark och terrasseringsarbeten inom planområdet under förutsättning att de ej innehåller 
miljöfarliga föroreningar eller organisk jord. Fyllning med silt eller siltig jord rekommenderas 
ej. 
 
Markradon 
Uppmätta värden av markradon visar radonhalter i jordlagren mellan cirka 7 – 100 kBq/m3. 
Det innebär att marken inom undersökningsområdet kan klassas som högradonmark och 
byggnader ska utföras radonsäkra. 
 
Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom eller i angränsning till planområdet. Om 
fornlämningar påträffas i samband med markarbeten inom planområdet ska arbetet 
omedelbart avbrytas och enligt 2 kap. 10 § i Lag om Kulturminnen med mera (SFS: 
1988:950) ska Länsstyrelsen kontaktas omgående. 
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Föroreningar 
Globax fick i uppdrag av Björnekulla Fastighets AB att utföra en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning inom Björnekulla Fruktindustriers område, omfattande fastigheterna 
Gladan 1 (tidigare Gurkan 1) och Gladan 2. Undersökningen utfördes inför en framtida 
användning av området som känslig mark. Syftet med markundersökningen var att generera 
ett översiktligt underlag för bedömning om marksanering av fastigheten krävdes och hur 
eventuella schaktmassor skulle hanteras. Fältmätningarna indikerade inga förhöjda halter av 
vare sig metaller eller flyktiga oljekolväten i området.  För utförligare information se 
rapporten med diarienummer: BMn 2016-0303-12.  
 
Åstorps kommuns miljökontor bedömer att då markföroreningar har utretts på Gladan 1 och 
Gladan 2 finns det inga kända källor till eller risker för markförorening inom planområdet. 
Samtliga ytor för känslig markanvändning som bostäder, park, odling, idrott, lek och 
rekreation är belägna på Gladan 1 och 2. Övriga ytor inom planområdet utgörs av gator, 
parkering och parkeringshus.  

Bebyggelse 
Områdets bebyggelse består idag främst av nedlagda industribyggnader från olika tidsepoker 
Variation gällande volym och utförande är stor. Byggnaderna inhyser produktionslokaler, 
lager, kontor, laboratorier och personalutrymmen. På markytan mellan Järnvägsgatan och 
spårområdet är ett godsmagasin beläget. Planområdet gränsar till ett villaområde i väster. De 
flesta villorna längs Frejgatan är i 1,5 plan och uppförda i tegel. Längs Långgatans södra sida 
finns gatuhus i skiftande storlek, utformning och byggnadsmaterial. 
 

   
Till vänster och höger: Befintlig industribebyggelse inom planområdet. Foto: Anna Bjerndell 

   
Till vänster: Gatuhus längsmed Långgatan sett från väster. Foto: Linda Svederberg 
Till höger: Bebyggelse längs Frejgatan. Foto: Linda Svederberg  
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Service 
I Åstorps centrum cirka 100 meter från planområdet finns service som caféer, detaljhandel, 
hotell, bibliotek, systembolag, mataffärer, apotek och primärvård i form av exempelvis 
vårdcentral och tandläkare. 

Rekreation 
Den närmaste tätortsnära rekreationen finns sydväst om planområdet i form av Perslund, 
Åstorps stadspark, där det bland annat finns en hembygdsgård med mölla, en eklund samt en 
stor lekplats. Söderåsen, som är kommunens största rekreationsområde, är belägen söder om 
planområdet. Åsen är ett stort strövområde som också ansluter till vandringsleden Skåneleden. 
 

   
Till vänster: Åstorps centrum. Foto: Mikael Svensson 
Till höger: Åstorp stationshus. Foto: Elisabeth Möllerström 
 

Gator och trafik 
Biltrafik  
Järnvägsgatan går parallellt med stationsområdet och har en karaktär av genomfartsgata. 
Gatan har idag 2 600 fordon per dygn (ÅDT) och andelen tung trafik är 6,5 % det vill säga 
170 tunga fordon per dygn. Hastigheten är reglerad till 50 km/h och utformad med breda 
körfält.  
 
Trafiken på Långgatan och Frejgatan är främst lokaltrafik och boende/verksamma inom 
området, andelen genomfartstrafik är låg. Långgatan har idag 1 316 fordon per dygn och 
andelen tung trafik är 28 %. Frejgatan trafikeras i nuläget av 1 000 fordon per dygn och 
andelen tung trafik är mindre än 10 %.  Hastigheten på Långgatan är reglerad till 50 km/h och 
Frejgatan till 30 km/h.  
 
Det finns fyra entrépunkter till industriområdet i var sitt väderstreck. I söder finns det två 
kopplingar till Klinten och Stenbrottet. 
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Till vänster: Järnvägsgatan sett från väster. Foto: Linda Svederberg 
Till höger: Korsningen Långgatan/Järnvägsgatan. Foto: Anna Bjerndell 
 
Parkering 
Parkering sker i dagsläget främst på egen fastighet. Det finns möjlighet att parkera längs 
Frejgatan och Långgatan 
 
Gång- och cykeltrafik 
Befintligt cykelvägnät är begränsat i Åstorps tätort. Cykling sker i huvudsak i blandtrafik på 
det lokala vägnätet samt via separat cykelbana i samband med passage över/under järnvägen. 
I anslutning till stationsområdet och de mest centrala delarna av Åstorp finns ett antal 
parkeringsplatser för cyklister. 
 
Längs Järnvägsgatan finns en trottoar med relativt låg standard.  Långgatan har en separat 
trottoar på ena sidan av gatan (gatan mot befintlig bebyggelse) det vill säga det finns ingen 
gångbana på den sida som vetter mot planområdet. Frejgatan saknar trottoar. Cykling sker i 
blandtrafik på samtliga gator i planområdet.  
 
Kollektivtrafik 
Vid Åstorps station finns kollektivtrafik i form av tåg och buss. Avståndet från planområdet 
till stationen är 700–1000 meter, om befintliga gångvägar används. Med den nya gångbron 
kommer avståndet att kortas ner till 100–500 meter.  
 
Åstorps station trafikeras cirka två gånger i timmen av Pågatågen som går mellan Helsingborg 
– Åstorp – Hässleholm – Kristianstad. 
 
Vardagar och helger trafikerar buss 520 som går mellan Helsingborg och Klippan samt 
omvänt ett antal hållplatser i centrala Åstorp. Vardagar trafikerar buss 514 som går mellan 
Ängelholm – Åstorp som även den stannar på ett antal hållplatser i centrala Åstorp. 
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Hälsa och säkerhet 
Förutom det som nämns nedan finns det inga kända verksamheter i eller i närheten av 
planområdet som skulle kunna utgöra en hälso- eller säkerhetsrisk för människor. 
 
Buller 
År 2017 utfärdade regeringen en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande. 
Förordningen innehåller riktvärden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnader och ska från 
och med 2017-07-01 tillämpas vid bedömningar enligt både plan- och bygglagen och 
miljöbalken.  
 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader enligt lydelsen efter den 1 juli 
2017 innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och 
flygplatser vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen av om 
kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i 
planläggning, bygglov och förhandsbesked. 

 

 
 
 
Farligt gods 
Vid planering av ett område ska risker för människors hälsa och säkerhet beaktas. I anslutning 
till planområdet passerar järnvägen genom Åstorp. För planområdet har trafik på järnvägen 
bedömts utgöra risk för allvarliga olyckor i samband med en urspårning, dels genom direkt 
påkörning dels genom följande olycka med farligt gods. Även uppställning av farligt gods på 
den intilliggande järnvägen med tillhörande bangård identifieras som riskkälla för de aktuella 
kvarteren.  

Länsstyrelsen i Skåne län publicerade år 2007 riktlinjer (nedan kallat RIKTSAM) för hur 
risker med transport av farligt gods ska hanteras vid bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg. Där anges att risker ska beaktas inom 200 meter från transportleden och där anges 
också lämpliga skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse. I planområdets sydvästra del 
ligger järnvägen som närmast, drygt 15 meter med bara Järnvägsgatan mellan och som längst 
är avståndet inom området till närmsta järnväg drygt 200 meter. 

Följande riktvärden gäller:  
 
• 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Om 

ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen vara vända 
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

 
• 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats 

i anslutning till byggnaden. Om maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån 
dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per 
timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
 

• För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 
65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.  
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Farligt gods delas in i nio olika klasser och är klassificerade efter dess fysikaliska och 
kemiska egenskaper. 

1. Explosiva ämnen och föremål 
2. Gaser 
3. Brandfarliga vätskor 
4. Brandfarliga fasta ämnen 
5. Oxiderande ämnen och organiska 
peroxider 

6. Giftiga och smittförande ämnen 
7. Radioaktiva ämnen 
8. Frätande ämnen 
9. Övriga farliga ämnen 
 
 

 
Enligt Räddningsverkets och länsstyrelsens rekommendationer i RIKTSAM, ska en riskanalys 
göras när nya planer eller program upprättas eller ändras inom 150 meter från väg eller 
järnväg avsedd för farligt gods. En riskanalys och riskvärdering har därför gjorts under 
planarbetet, se bilaga Tekniskt PM. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet är anslutet till det kommunala VA-nätet och ledningsnätet har kapacitet att klara 
anslutning av den föreslagna bebyggelsen. 
  
Dagvatten 
Dagvatten från planområdet avleds till befintligt dagvattenledningsnät i Järnvägsgatan. 
Därifrån rinner dagvatten till Vegeå genom Humlebäcken, cirka 5 km i sydvästlig riktning. 
Dagvattenfördröjning med minst 400 m3 per ha reducerad yta krävs inom planområdet, 
enligt NSVA och Åstorps dagvattenpolicy. Fördröjningen ska i första hand ske inom 
kvartersmark. 
 
El 
Planområdet är anslutet till befintligt elnät.  

Natur och biogas 
I Frejgatan finns en gasledning. Det finns möjlighet för kommande bostäder och verksamheter 
att ansluta sig till befintligt natur- och biogasnät. 
 
Avfall 
Avfall hanteras med sopkärl i anslutning till bostaden. Tömning av sopkärl görs av det 
kommunala renhållningsbolaget.  
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FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 
Mark och vegetation 
Områdets koppling till Söderåsen ska vara tydlig. För att åstadkomma det kan planområdet 
innehålla samma typ av växlighet som förekommer på åsen. På så vis kommer åsen att 
”klättra ner” mot centrum för att bygga vidare på Åstorps tätort som ”Söderåsstaden”.  
Stor hänsyn bör tas till befintlig topografi och vegetation för att på så vis skapa en attraktiv 
utemiljö. Mindre grupper av träd ska i så stor utsträckning som möjligt sparas. Den mänskliga 
skalan och de gröna inslagen i stadsrummet är av stor vikt. Markbeläggningen för gångvägar, 
parkeringsplatser bör ges en tillgänglig utformning. Ambitionen bör vara att eftersträva en 
genomsläpplig markbeläggning. 
 
En övergripande tanke är att skapa gemensamma halvprivata utemiljöer istället för egna 
trädgårdar. En genomtänkt gestaltning av halvprivata uterum på både fram- och baksida av 
husen skapar förutsättningar för ett aktivare och mer synligt vardagsliv i bebyggelsen. 
Halvprivata rum på framsidan av husen (mot gaturummet) är till exempel förträdgårdar.  
 

   
Vänster: Genomsläppliga markbeläggningar. Foto: Lars-Erik Widarsson, NSVA 
Höger: Lummig förgårdsmark i Gyldenrisparken, Köpenhamn. Foto: Gunilla Svenssons arkitektkontor AB. 

Bebyggelse 
Planförslaget innebär att ett industriområde omvandlas till ett bostadsområde med mellan 
200–250 bostäder. Planförslaget är flexibelt och kan innehålla en blandning och bredd av 
upplåtelseformer, bostadsstorlekar och hustyper för att tilltala flera olika målgrupper. 
Avsikten är att erbjuda ett boende som genom sitt läge nära kollektivtrafik, centrum och natur 
underlättar ett aktivt och socialt liv. Området ska betraktas som ett bostadsområde och inte en 
utvidgning av Åstorps centrum. En flexibel planläggning ska ge förutsättningar för att i liten 
skala erbjuda verksamheter i form av kontor och mindre service eller handelsverksamhet 
såsom café, frisör, cykelverkstad eller liknande lokaler i bebyggelsen. Höjdskillnaderna ska 
användas till att få ut så mycket användbar byggnadsyta som möjligt utan att skugga eller 
skymma omgivande bebyggelse mer än nödvändigt. Det är viktigt att behålla siktlinjerna i det 
nya området i så stor utsträckning som möjligt. Hållbarhets- och miljötänk får gärna ta sig 
visuella utryck i gestaltningen av byggnader och stadsrum. Exempel på detta kan vara 
solpaneler, gröna tak och väggar, andra åtgärder avseende dagvatten, biologisk mångfald eller 
klimatanpassning.   
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Illustrationsplanen ovan visar hur exploatören just nu avser utforma det nya bostadsområdet (Gunilla Svenssons 
arkitektkontor AB). 
 
I områdets östra del placeras par- och radhus i olika formationer som möter den omgivande 
lägre villabebyggelsen. Bebyggelsen föreslås vara i ett till två våningar, för en del av 
enbostadshusen ska det även finnas möjlighet till att låta en del av byggnaden sticka upp 
högre i form av penthouse-våning eller växthus på taket.  
 
Områdets byggnader växer i höjd i takt med att marknivån blir lägre och avståndet till 
befintlig bebyggelse blir längre, i syfte att anpassa ny bebyggelse med befintlig. Byggnaderna 
i områdets västra del föreslås bestå av en blandning av en- och flerbostadshus i två till fyra 
våningar. Längs med Järnvägsgatan föreslås lamellhus i fyra våningar med möjlighet till 
penthouse samt tre enbostadshus i tre våningar. Som profilbyggnader föreslås två högre 
punkthus med upp till åtta våningar, i områdets västra del, intill det nya torget. De två 
punkthusen kan bli riktmärken för både det nya området och hela Åstorp. Befintlig villa, i 
områdets västra del, föreslås bevaras då den anknyter till det nedlagda fabriksområdet som har 
varit en viktig del i Åstorps utveckling. Ny bebyggelse längs med Långgatan föreslås bestå av 
suterränghus med en våning över gatunivå för att anpassas till befintliga gatuhus.   
 

            
Vänster: Referens radhus med växthus (Gunilla Svenssons arkitektkontor ab). 
Höger: Referens suterränghus (Gunilla Svenssons arkitektkontor ab). 
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Vänster: Referens marklägenheter (Gunilla Svenssons arkitektkontor ab). 
Höger: Referens radhus med penthouse (Gunilla Svenssons arkitektkontor ab). 

Gångbro 
Närheten till stationsområdet och de centrala delarna av Åstorp behöver stärkas för att resor 
med hållbara transporter ska väljas framför bilresor. En ny koppling över järnvägen bidrar 
till en ökad närhet till stationsområdet för planområdet samt för de övriga östra 
delarna av Åstorp tätort.  
 
Arbetet med att planera och genomföra anläggandet av gångbron kommer att ske i en separat 
process, delvis parallellt med aktuell planprocess. Nedan beskrivs kort inledande tankar om 
placering och utformning av gångbron. Illustrationen nedan visar kommunens förslag till 
placering efter samråd med Trafikverket. 
 
En gångbro för fotgängare föreslås placeras nordost om stationshuset och perrongerna. 
Gångbron landar mellan spårområdet och Järnvägsgatan vilket kräver att ett trafiksäkert 
övergångsställe behöver skapas för att säkerställa de oskyddade trafikanternas säkerhet. 
Övergångsstället sammanlänkar gångbrons entré och det nya torget vid Järnvägsgatan. 
Gångbron kopplas till befintligt och framtida gång- och cykelvägnät. Cyklister kommer ha 
tillgång till attraktiv parkering på både den östra och den västra sidan om järnvägen med 
närhet till gångbrons entré. Inom detta utrymme ska även biljettautomater, väderskydd, 
sittmöjligheter, belysning och planteringar införas för att skapa goda väntutrymmen. 
Gångbron utformas med hissar så att resenärer med cykel, barnvagn, rullstol, rullator med 
mera kan nyttja den. 
 

 
Illustration av gatunätet, kopplingar och stråk (Sweco). 
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Inspirationsbild, gångbro över spårområde, Halmstad central. En snarlik bro i Åstorp kan med fördel utformas 
med växtlighet Foto: Linda Svederberg 
 

Offentliga platser 
De offentliga rummen skapar staden. Väggarna i dessa rum utgörs av bebyggelsens fasader. 
Viktigast är byggnadernas bottenvåningar eftersom det är de som ligger i människors 
ögonhöjd och där människor rör sig. Stadsrummet ska inneha hög kvalitet, stor variation och 
detaljering i bottenvåningsfasader, markbeläggningar, möblering med mera. Den mänskliga 
skalan och de gröna inslagen i stadsrummet är mycket viktiga. 
 
Ett sätt att få platsens identitet att komma till uttryck är att döpa områdets kvarter, gator och 
platser med namn som associeras till tidigare verksamheter, Björnekulla, den intilliggande 
Söderåsen eller Klintagård.  
 

     
Vänster: Illustration över områdets park (Gunilla Svenssons arkitektkontor ab). 
Höger: Illustration över torget vid Järnvägsgatan (Gunilla Svenssons arkitektkontor ab). 
 
Park 
En allmän park anläggs på en central plats i området, parken kan bli en mötesplats och vara 
ett viktigt grönt inslag. I parken avsätts ytor för vissa gemensamma aktiviteter i form av 
exempelvis odling, idrott, lek, rekreation. Två stigar som korsar parkområdet fungerar som en 
genväg för gående i området samt ger rörelse och liv på platsen. För att grönområdet inte ska 
upplevas som en del av intilliggande privata trädgårdar föreslås någon typ av avskärmning 
mellan kvartersmarken och den allmänna parken. Samma sak gäller även stigen som föreslås 
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gå mellan två enbostadshus. Avskärmning kan exempelvis i form av buskar, staket eller 
plank. 
 
Den höga skorstenen i parkens nordöstra del föreslås bevaras, om det är möjligt, då den kan 
påminna om platsens historia. Skorstenen skulle också kunna ersättas av ett konstverk eller 
lekskulptur som associerar till platsens bakgrund som industri. 
 

   
Till vänster: Befintlig skorsten. Foto: Linda Svederberg 
Till höger: Referens ljusskulptur i Pildammsparken, Malmö. Foto: Gunilla Svenssons arkitektkontor ab. 
 
Torg 
Förslaget innebär skapande av ett större torg samt tre mindre torg. Torgytan vid 
Långgatan/Järnvägsgatan blir områdets entré från sydväst och föreslås utformas till en 
välkommande plats med hjälp utav grönska, sittplatser med mera. Vid korsningen 
Frejgatan/Långgatan anläggs ett mindre torg som ska fungera som en utgångspunkt för det 
fortsatta stråket mot Söderåsen.  
 
Där gångbron landar ska en inbjudande och vacker mötesplats skapas i form av ett torg intill 
Järnvägsgatan. Platsen blir dels en del av Åstorps station, en bytespunkt med många 
funktioner att beakta, dels en entré från centrum till området och en målpunkt i stråket mot 
Söderåsen. Torgets gestaltning ska vara inspirerade så att det inbjuder till vistelse. Ett 
trafiksäkert övergångställe över Järnvägsgatan kan utformas genom enhetlig markbeläggning 
på torget och gatans sträckning mellan torget och gångbrons landningsplats. På så sätt kan 
delar av gatan upplevas som en utökning av torget vilket skapar en mer attraktiv plats.   
 
Biltrafik blir fortsättningsvis tillåten på sträckan, men gatumiljön kan bidra till att passerande 
fordon visar större hänsyn till oskyddade trafikanter. En gågata från torget vid Järnvägsgatan 
mynnar ut till en mindre torgyta i söder. De två torgen tillsammans med gågatan skapar en 
genväg från stationen till målpunkter som områdets park och vidare till Söderåsen. I 
byggnaderna intill torgen och gågatan blir det möjligt att inhysa kontor, handel och 
centrumverksamheter. 

Gaturum och trafik  
Under planarbetet har en trafikutredning tagits fram av Sweco (tekniskt PM för Björnekulla 
Ås, KS dnr 2015/259). Trafikutredningen innehåller förslag på utformning av gator i det nya 
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bostadsområdet samt omkringliggande gatunät. En ny gestaltning av gatorna ska skapa en 
miljö med ökad trafiksäkerhet, höjd prioritet för oskyddade trafikanter och en bättre 
boendemiljö. 
 
Gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik ska prioriteras före biltrafik. Det interna gatunätet 
utformas i första hand för fotgängare och cyklister, men fordonstrafiken ska ha tillgänglighet 
och möjlighet att angöra och passera runt området.  
En attraktiv genväg skapas för fotgängare och cyklister i form av ett stråk genom området 
som kopplar till gångbron, stationsområdet, centrala Åstorp och rekreationsområdet vid 
Söderåsen. Detta kommer ske delvis via blandtrafik och delvis via separata gång- och 
cykelbanor som förses med god belysning, bra markunderlag och möjlighet att vila, sitta och 
parkera sin cykel längs stråket. Två strategiskt utplacerade trappor kommer att koppla 
samman gångstråken i det nya området med Långgatan och dess omgivande gatunät. I 
bostadsområdets nordöstra del anläggs en gångled mellan Järnvägsgatan och de nya 
bostadsgatorna. 
 
Gaturum 
För att tydliggöra gaturummens funktion och de olika trafikantgruppernas prioritering har den 
så kallade livsrumsmodellen använts. Livsrumsmodellen visar skillnader mellan olika 
stadsrums potential beroende av dess form och gestaltning, inramning och begränsningar samt 
dess läge i stadsstrukturen. I livsrumsmodellen delas staden in i tre olika rum och i två olika 
mellanrum: frirum, integrerat frirum, mjuktrafikrum, integrerat transportrum och 
transportrum. 
 

 
Illustration på livsrumsmodellen över planområdet. Blå = integrerat transportrum, grönt= mjuktrafikrum, lila= 
integrerat frirum, rosa= frirum (Sweco). 
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Transportrum 
Trafikrum som endast prioriterar motorfordons trafik kommer inte finnas inom planområdet. 
Parametrarna nedan stämmer överens med väg 21 och E6 som ligger utanför Åstorp tätort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Integrerat transportrum  
Trafikrum med hög prioritet för motorfordonstrafiken finns på Järnvägsgatan som även i 
framtiden kommer fungera som en lokal och regional genomfartsled. Gatan uppfyller 
kriterierna nedan: 
 

 
 
 
Mjuktrafikrum 
Trafikrum med stor grad av samspel mellan trafikanterna finns idag på Långgatan och 
Frejgatan, vilket även kommer att fortsätta ske. Gatorna uppfyller kriterierna nedan: 
 

 
 
 
 

• Samspel mellan bilister och oskyddade trafikanter 
• Biltrafikens ytor begränsas så långt det går med 

hänsyn till gatornas funktion 
• Väggarna i rummen uttrycker ett anspråk på kontakt 

och närvaro 
• Tätt mellan korsningspunkterna 
• Låga hastigheter 
• Rummet tillmötesgår människors anspråk att lätt 

röra sig i rummets längdriktning och till viss del 
även tvärriktning 

• Oskyddade trafikanter kan färdas i rummet men har 
ringa anspråk på att korsa det 

• Väggarna vänder sig mot rummet men har ringa 
anspråk på det 

• Långa avstånd mellan entréer 
• Anspråket att korsa gatan uppkommer i anslutning 

till korsningar 
• Hastigheter på ungefär 40 km/tim 
• Långt mellan korsningspunkter. 

• Inga oskyddade trafikanter, de färdas på separerade 
banor som inte utgör en del av gaturummet 

• Inget korsningsbehov, gång- och cykelpassage sker 
oftast planskilt. 

• Ingen bebyggelse i direkt anslutning till gaturummet 
• Barriär 
• Höga hastigheter, 60/80/100 km/tim 
• Gaturum för motorfordonstrafik 
• Ofta vägar runt staden alternativt in mot staden 
• Mycket långt mellan korsningspunkter 
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Integrerat frirum 
Trafikrum där fotgängare och cyklister är prioriterade föreslås på samtliga bostadsgator inom 
den nya bebyggelsen. Gatorna kommer utformas så att kriterierna nedan uppfylls: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frirum 
Trafikrum endast för cyklister, fotgängare och lekande barn, det vill säga utan inblandning 
av motorfordonstrafik. Inom den nya bebyggelsen föreslås ett finmaskigt gångnät samt en 
koppling för cyklister mellan Söderåsen och tågstationen/gångbron. För dessa kopplingar 
kommer kriterierna nedan att uppfyllas: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trafik  
Järnvägsgatan - integrerat trafikrum 
Beräknat antal fordon år 2040 på gatan är 3 720(ÅDT). Trafikflödena är inte höga men gatan 
trafikeras av tunga fordon vilket betyder att gaturummet behöver dimensioneras för att två 
lastbilar eller bussar ska kunna mötas. Gatan har idag en karaktär som genomfartsgata vilket 
kommer att bibehållas för att tillgodose hög framkomlighet och tillgänglighet för fordons-
trafiken. Gatan kommer dock omgestaltas så att även fotgängare och cyklister får en hög 
framkomlighet och tillgänglighet. För att skapa en trafiksäker situation för de oskyddade 
trafikanterna föreslås en hastighetssänkning till 40 km/h och införande av säkra passager över 
gatan.  
 
Gaturummet föreslås utformas med en körbana på 6 meter och en dubbelriktad gång- och 
cykelbana på 3 meter på den östra sidan (gatan ingår i det framtida nätet för separata 
cykelbanor inom Åstorp). Ett bullerplank med tillhörande 1,5 meter skötselremsa uppförs på 
järnvägsgatans västra sidas. Vid gångbron finns utrymme att göra gång- och cykelbanorna 
bredare, detta illustreras på nästa sida. 
 
Det finns i dagsläget ingen passage för fotgängare och cyklister längs sträckan vilket behöver 
införas, förslagsvis i samband med gångbrons entré och vid parkeringshusets in- och utfarter. 
Passagerna behöver hastighetssäkras för att bidra till en trafiksäker miljö för de boende och 
förbipasserande. 

• Motorfordon har möjlighet till begränsad körning men 
alltid med stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna 

• Rummen finns i de finaste delarna av stadens nät, i 
torgbildningar, i entréområde, centrala offentliga 
stadsrum m.m. 

• Väggarna består ofta av hus med entréer direkt mot 
gaturummet 

• Låg fart är en förutsättning och prioritet för 
fotgängare/cyklister. 

• I frirummet ska de oskyddade trafikanterna inte 
behöva oroa sig för motorfordonstrafik, som i princip 
inte bör förekomma. 

• Utformningen utgår ifrån fotgängares och cyklisters 
perspektiv och hastighet vilket innebär detaljrikedom. 
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Förslag till sektion av Järnvägsgatan vid gångbron, där gaturummet är som bredast (Sweco). 
 
Långgatan och Frejgatan - mjuktrafikrum 
Runt kvarteret sträcker sig Långgatan och Frejgatan som idag har betydligt lägre trafikflöden 
än Järnvägsgatan. Långgatan har idag karaktär som en uppsamlingsgata men kommer ändras 
till en bostadsgata, likt Frejgatan, då bebyggelse införs på båda sidorna av gaturummet. Det 
kommer att bidra till en ökad grad av rumslighet och trygghet för fotgängare och cyklister 
både på Frejgatan och Långgatan. Cykling föreslås fortsätta ske i blandtrafik då ett genare 
cykelstråk kommer att skapas inom planområdet.  
 
Hastighetsbegränsningen föreslås sänkas till 30 km/h eftersom befintliga villor har utfarter 
mot gatan samt att cykling sker i blandtrafik. Gatorna har idag endast trottoar på ena sidan av 
gatan, mot befintlig bebyggelse, det alltså finns ingen gångbana på den sida som vetter mot 
det nya bostadsområdet. Den nya bostadsgatan som passerar de mest centrala delarna av 
planområdet föreslås få samma utformning för att skapa en sammanhängande struktur och 
gemensamma utformningsprinciper. Gaturummet föreslås utformas med 2 meter breda 
trottoarer på båda sidorna av gatan och en körbana på 5,5 meter. Den nya bostadsgatan 
föreslås kompletteras med en flexzon på 2,5 meter som kan innehålla antingen parkering, 
plantering eller möblering. På gatan sker cykling i blandtrafik. Ett parallellt cykelstråk 
kommer dock dras genom bebyggelsen i de centrala delarna av planområdet, totalt separerat 
från fordonstrafiken. 
 
 

 
Förslag till sektion av Långgatan i samband med ny bebyggelse (Sweco). 
 



 
 

25 

 
Förslag till sektion av den nya bostadsgatan vid de mest centrala delarna av planområdet (Sweco). 
 
Bostadsgator området – integrerat frirum 
Inom planområdet utformas resterande bostadsgator med en smal sektion, med minsta 
acceptabla mått för att driftfordon ska ha god framkomlighet. 
 
Gaturummet föreslås utformas med enhetligt markmaterial och i en gemensam nivå mellan 
husfasaderna för att bidra till låga hastigheter och rörelser på fotgängarnas villkor. Gatorna 
bör hastighetsregleras till gångfartsgata, vilket innebär att fordon inte får köra fortare än i 
gångfart d.v.s. ungefär 7 km/h. Dessutom har föraren väjningsplikt mot fotgängaren och 
parkering får endast ske på särskilt anordnade platser. Gatusektionen bör vara ungefär 7 meter 
bred, för att möjliggöra backrörelser från parkeringsplatserna, varav 5,5 meter utformas fritt 
från hinder (belysning, plantering, möblering mm).  Det innebär att två bilar kan mötas i låga 
hastigheter samtidigt som sopbil och räddningstjänst har full framkomlighet.  
 
Om parkering sker i gatan bör detta noga utformas så att sikt inte skymmer lekande barn. 
Sektionen nedan visar ett exempel på en smal gångfartsgata där möblering bidrar till 
rumslighet och smalnar av gaturummet för att säkerställa låga hastigheter. 

 
Förslag till sektion för resterande bostadsgator inom planområdet (Sweco). 
 
Torg, parker, gång- och cykelbanor - frirum 
Inom området föreslås ett antal mindre parker, torg och platsbildningar införas. Dessa 
utformas så att endast fotgängare och cyklister har tillträde. Fordonstrafiken hindras med 
fysiska hinder som möblering, plantering eller nivåskillnader. 
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Parkering 
Boendeparkering för bil och cykel ska lösas på kvartersmark medan gatuparkering i första 
hand ska utgöras av korttids-och besökandeparkering. I området ska parkering för personer 
med funktionshinder införas nära entréer och viktiga målpunkter. Enligt Boverkets 
Byggregler (BBR) ska en bilplats för rörelsehindrade kunna ordnas inom 25 meters 
gångavstånd från entrén. Funktionsrätt Sverige rekommenderar att 5 procent av det totala 
antalet bilplatser är anpassade för rörelsehindrade.  
 
Boendeparkeringen får med fördel samordnas för flera olika kvarter då detta leder till 
yteffektiva parkeringslösningar. Inom området ska även parkering för kollektivtrafikresenärer 
införas, detta bör med fördel ske närmast järnvägen där bebyggelse inte lämpar sig på grund 
av risk- och bullerinverkan.  
 
Markytan mellan spårområdet och det nya bostadsområdet är en lämplig lokalisering för ett 
parkeringshus i två våningar. Den nya gångbron gör också kvarteret till ett lämpligt läge för 
pendelparkering i och med att koppling till stationsområdet införs. Pendlarparkeringen 
kommer att vara separerad från boendeparkeringen och kan avgiftsbeläggas. Pendlarparkering 
för cyklister ska anordnas i nära anslutning till gångbron och vara attraktivt utformad med 
belysning, väderskydd samt möjliggöra fastlåsning av cykeln. 
 
Radhusen i östra delen av planområde föreslås ha egen parkering på fastigheten och radhusen 
i den sydvästra delen har boendeparkering i närheten till bostaden. Marklägenheterna föreslås 
ha boendeparkering parallellt med gatan (kantstensparkering). De boendes besökande antas 
nyttja parkeringshuset medan besöksparkering (korttidsparkering) för kontor och 
centrumhandeln anläggs i form av kantstensparkeringen i områdets mest centrala lägen. 
Anställda på kontor och handel föreslås parkera i parkeringshuset. För boende och besökande 
i föreslagna flerbostadshus sker parkering i parkeringshuset.  
 
För pendelparkeringen föreslås parkering kunna ske i en avsatt del av parkeringshuset eller på 
en öppen markyta norr om parkeringshuset. Genom att separera parkeringen för boende, 
besökande och anställda från pendelparkeringen skapas möjlighet för att betalning, skötsel 
och drift kan särskiljas. Om parkeringen förläggs som markparkering krävs att ytan avskärmas 
från spårområdet med en 2,5 meter hög skärm för att hindra gnistregn. En fördel med att 
placera pendelparkeringen bakom parkeringshuset är att denna kan göras billigare och även 
bidra till att parkeringshuset inte behöver bli så högt och skymma sikten mellan det nya 
bostadsområdet och centrala Åstorp. Ett högt parkeringshus skapar en mer instängd känsla för 
fotgängarna och cyklister som rör sig längs Järnvägsgatan. Om markparkeringen bakom 
parkeringshuset inte införs behöver parkeringshuset bli ytterligare en våning högt då 
pendelparkeringen placeras på våningsplan tre i parkeringshuset. Att placera parkeringen norr 
om parkeringshuset medför även att parkeringen blir mindre synlig. 
 
Parkeringshuset utformas med fördel som ett öppet parkeringshus med en transparent och 
öppen fasad mellan parkeringshuset och bostadsområdet medan fasaden mot järnvägen är 
sluten för att skapa bullerskydd. Ett öppet parkeringshus är en billigare lösning som inte 
kräver något ventilationssystem, kan byggas med lägre takhöjd med mera. Det övre planet 
föreslås utformas som ett parkeringsdäck vilket innebär en öppen lösning. För att boende 
inom området ska slippa se parkerade bilar kan parkeringsdäcket utformas med grönskande 
spaljéer och pergolas eller utformas med sedumtak. 
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Cykelparkeringen för de boende inom området placeras nära entréerna samt för besökande 
och anställda i närheten till kontor och handel. För pendelparkeringen föreslås 
cykelparkeringen placeras på torget väster om Järnvägsgatan, denna parkering bör utformas 
med väderskydd, belysning och möjlighet till ramlås. Förslagsvis kan taken utformas med 
sedum likt parkeringshusets tak. 
 
På illustrationen nedan visas en plan för bilparkeringens placering inom planområdet samt 
cykelparkeringen för pendelresenärer, anställda och besökande till kontor och centrumhandel.  
 

 
Illustration på parkeringslösningen för planområdet. Rött= boendeparkering, grönt= parkering för handel och 
kontor, gul= pendelparkering (Sweco). 
 
 

     
Vänster: Inspirationsbild på öppet parkeringshus med gröna fasader (Sweco). 
Höger: Inspirationsbild på cykelparkering med väderskydd (Sweco). 

175 bpl för boende och anställda 
70 bpl för pendlare 
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Hälsa och säkerhet 
Buller 
Den främsta bullerkällan i området utgörs av tågtrafik på intilliggande spårområde. Ett 
tekniskt PM för Björnekulla Ås (KS dnr 2015/259) har tagits fram av Sweco.   
Beräkningarna tog hänsyn till närliggande väg- och tågtrafik för 2017 samt prognos för 
år 2040. Resultatet jämfördes mot förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader enligt lydelsen efter den 1 juli 2017. 
 
En komplettering av utredningen, daterad 2020-03-02, har genomförts för att utreda 
möjligheterna att placera ett bullerplank mellan spårområdet och de nya bostadskvarteren. 
 
Utredningen föreslår följande åtgärder: 
 

• En 2,5 meter högt bullerplank placeras längs med Järnvägsgatan. Bullerplanket 
kommer avbrytas av en gångbro som ska sträcka sig över spårområdet. Gångbrons 
konstruktion ska vara lika tät och hög som omgivande bullerplank och sluta tätt mot 
denna så att ingen öppning mot spårområdet skapas. Med föreslaget åtgärdsförslag i 
form av ett bullerplank finns det goda möjligheter för att hela planområdet kan 
bebyggas med bostäder, förutsatt att följande åtgärder beaktas vid slutlig utformning 
av kvarteren. 

• För vissa av byggnaderna med fasad mot Järnvägsgatan kan riktvärde innehållas med 
smålägenheter mot spårområdet.  

• För vissa av byggnaderna kan riktvärde innehållas med genomgående lägenheter där 
hälften av bostadsrummet riktade mot dämpad sida.  

• För vissa av byggnaderna behöver uteplats anläggas på en yta som inte är i direkt 
anslutning till byggnaderna. Alternativt kan annan utformning eller lokala 
bulleravskärmningar studeras för att skapa bullerskyddande sidor där riktvärde för 
uteplats och dämpad sida innehålls. Detta skulle skapa en generellt bättre ljudmiljö i 
området. 

• Vissa av byggnadernas tänkta utformning behöver förändras så att det skapas en 
skyddad sida som är dämpad och där uteplats kan placeras. Alternativt kan lokala 
bulleravskärmningar studeras för att skapa bullerskyddande ytor där riktvärde för 
uteplats och dämpad sida innehålls 
 

För mer information om utredningen och dess sammanfattning, se nedan. 

Trafikbullerutredning 
I utredningen är planerad bebyggelse samt parkeringsgaraget vid järnvägen inkluderad. I 
beräkningen har parkeringsgaraget en höjd på 4 meter. Parkeringsgaraget har en öppning för 
genomfart till norra sidan av byggnaden. Öppningen är 7 meter bred och öppningen 
påverkade resultatet endast marginellt. Kontrollberäkning har gjorts för parkeringshus med 
höjden 8 meter. Denna ökning av höjd på parkeringsgaraget påverkade dock endast resultatet 
marginellt för tre radhus längs Järnvägsgatan.  
 
Kartorna på följande sidor visar bullerspridningen beräknat med 2,5 meter högt plank mellan 
spårområdet och Järnvägsgatan. 
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Dygnsekvivalent ljudnivå år 2040. 
 

 
Maximal ljudnivå - tåg år 2040. 
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Maximal ljudnivå - väg år 2017/2040. 
 
 
Varje tung passage beräknas ge upphov till den maximala ljudnivå som redovisats i kartorna 
för vägtrafik. Detta gäller för de byggnader som ligger intill aktuella vägar. 
 
I tabellen nedan redovisas antalet tunga fordon på respektive väg, uppdelat på natt och dag. 
Tågtrafik nattetid (22:00 – 06:00) består av 5 godståg och 9 pågatåg per natt. Varje tågpassage 
beräknas ge upphov till maximal ljudnivå för tågtrafiken. 
 

 
Till exempel: Den maximala ljudnivån som redovisas på fasad som vetter mot Långgatan beräknas uppnås 20,6 
gånger i timmen dagtid och 4,8 gånger i timmen nattetid år 2017. 
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Bullerdämpande åtgärder i planförslaget 
 
Blå linje 
Ett 2,5 meter högt bullerplank uppförs längs Järnvägsgatan fram till parkeringshuset. Ett 
avbrott görs för gångbron som ska vara av tät konstruktion och sluta tätt mot bullerplanket. 
Bullerplanket ansluter till parkeringshuset som också det har tät konstruktion. 
 
Grön markering 
Bullervärdet vid byggnadens fasad underskrider gällande riktlinjer för buller vid fasad. Inga 
bullerdämpande åtgärder krävs. 
 
Gul markering 
Bullervärdet vid byggnadens fasad överskrider gällande riktvärden och/eller bullervärdet vid 
bostadens uteplats överskrider gällande riktvärden. För dessa bostadshus ställs krav i 
detaljplanen att planlösningen i bostaden ska utformas så att gällande riktvärden underskrids 
och/eller att en bullerdämpad uteplats ska anordnas. I tekniskt PM för Björnekulla ås finns 
lämpliga placeringar av uteplatser föreslagna. 
 
Röd markering 
Bullervärdet vid byggnadens fasad överskrider gällande riktvärden. Genom planbestämmelse 
reglerar så att endast smålägenheter eller genomgående planlösningen tillåts där det krävs för 
att underskrida riktvärdet. En bullerdämpad uteplats är möjlig att anordna för byggnaderna, 
förutom för bygganden markerad med en svart prick på kartan. Där krävs att en uteplats 
antingen anordnas på en annan plats eller att ytterligare bullerdämpande åtgärder görs i 
anslutning till uteplatsen. 
 
För en utförlig beskrivning av byggnadernas förutsättningar, se Tekniskt PM för Björnekulla 
Ås (KS dnr 2015/259). 
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Farligt gods 
En riskbedömning för transporter av farligt gods har utförts av Sweco (tekniskt PM för 
Björnekulla Ås, KS dnr 2015/259) i samband med detaljplanearbetet. Parallellt med 
detaljplaneprocessen pågår planeringen av ombyggnationen av spårområdet i Åstorp. 
Trafikverket kommer att ta bort två spår och flytta spårens läge. En komplettering av 
riskutredningen har därför genomförts, daterad 2020-02-24, med utgångspunkt i den framtida 
utformningen av spårområdet. 
 

   
Vänster: Karta över spåren i Åstorp och dess numrering. Spår 1 ligger i nordväst och spår 8 i sydost (Sweco). 
Höger: Intilliggande Skånebanan. Foto: Elisabeth Möllerström 
 

 
De turkosa linjerna på kartan visar var de nya spåren kommer att ligga efter ombyggnationen. Spår 6 kommer 
att ligga närmare planområdet än vad spår 6 gör idag, men inte så nära som dagens spår 8.  

6 
4 3 

2 1 

5 
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I planförslaget ligger plangränsen på 30 meter från spår 5 och 15 meter från spår 6. Risk för 
påkörning vid urspårning är den dominerande risken upp till 25–30 meter. En höjdinmätning 
har gjorts som visar att vägen mellan planområdet och järnvägsområdet ligger ca 1,5–2 meter 
högre än befintligt spår 6. Höjdskillnaden bedöms ge skydd mot urspårning i det aktuella 
fallet och motiverar avsteg från att hålla 30 meter bebyggelsefri zon kring spår 6 med hänsyn 
till urspårningsrisk. 
 
Beräkningar visar att risknivån vid utredningsområdet är relativt låg, men eftersom det 
planeras för relativt tät bebyggelse med flerbostadshus och annan känsligare verksamhet är 
det motiverat med vissa riskreducerande åtgärder eftersom konsekvenserna vid en olycka kan 
bli allvarliga. Individrisken är på en nivå där åtgärder ska övervägas för de närmsta 
byggnaderna och det rör sig om flerbostadshus med relativt många lägenheter. Huvudsakligen 
utgörs risken av händelser med brandfarlig vätska. Detta i kombination med att det kan finnas 
vagnar med farligt gods även på de spår som inte används för genomfartstrafik (spår 7–8) 
bedöms det vara motiverat med åtgärder nedan. 
 
Följande åtgärder rekommenderas som planbestämmelser för att reducera samhällsrisknivån 
avseende utsläpp av giftig gas: 

• Ventilationsintag placeras på tak. 
• Ventilation som ska kunna stängas av från centralt placerat styrdon. 

 
Det bedöms vara rimligt att ovanstående åtgärder genomförs för de flerbostadshus som upptar 
merparten av planområdet inom 100 meter från spårområdet. 
 
För de hus som ligger inom 40 meter från spår 6 behöver följande åtgärder genomföras för att 
uppnå en rimlig risknivå: 

• Fönster och fasader samt takfot på sidor mot spårområdet utförs i minst brandklass 
• EI60. Detta omfattar även fönster i brandklass EW60 som då endast kan öppnas med 

specialverktyg eller nyckel. 
• Utrymning ska vara möjligt på sida bort från järnvägsområdet. 
• Balkonger, uteplatser och lekplatser placeras på sida bort från spårområdet (sida mot 
• sydost). 

 
De till spårområdet närmast liggande husen kommer att ge ett skydd för bakomliggande 
byggnader och uteplatser. 
 
Ur riskhänsyn bör parkeringshuset vara placerat minst 15 meter från närmsta spår och vara 
utfört i obrännbart material. 

Säkerhet  
För att förhindra olovlig spårbeträdande införs bestämmelse gällande krav på bullerplank 
utmed spårområdet. 

Folkhälsa  
Ytor för tätortsnära rekreation för allmänheten avsätts i planförslaget. Planförslaget förstärker 
den fysisk koppling mellan tätorten och rekreationsområdet på Söderåsen vilket ger de boende 
goda möjligheter till fysisk aktivitet. 
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Trygghet 
Trygghet är en subjektiv upplevelse och en känsla. Den byggda miljön kan vara 
trygghetsskapande genom exempelvis gestaltning, gynna att folk är i rörelse och bidra till 
orienterbarhet. Planförslaget förordar ett öppet parkeringshus som bedöms upplevas tryggare 
för personer både i och utanför parkeringshuset då ljusinsläppen blir bättre samt in- och 
utsikten generös. 

Riksintressen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget inte påtagligt skadar de 
intilliggande riksintressena Skånebanan och Godsstråket genom Skåne. Planförslaget innebär 
att bestämmelser gällande buller och farligt gods införs samt att krav bullerskydd införs längs 
plangränsen mot spårområdet. Planbestämmelserna gällande buller och farligt gods och syftar 
till att skapa en god boendemiljö utan att verksamheterna på spårområdet behöver rätta sig 
efter nybyggnationen. Genom att ställa krav på bullerplank kan olovligt spårbeträdande 
förhindras. Idag används spår 1–3 för persontrafik och spår 1–5 för godstrafik. Det ger ett 
övrigt utrymme på mer än 16 meter inom spårområdet. Med anledning av detta bedömer 
kommunen att planförslaget inte skulle förhindra en framtida utbyggnad av dubbelspår längs 
Skånebanan. 

Klimat  
Aktuellt planområde, i rapporten kallad Gurkan, ingick som ett planeringsexempel i Region 
Skånes tema PM ”Planera klimatsmart!”. Syftet med rapporten var att visa på den stora 
potential som finns i hållbar stadsplanering som ett sätt att minska påverkan på klimatet. 
Rapporten tydliggjorde sambandet mellan fysisk planering och dess påverkan på klimatet 
samt redovisade vilka aspekter av fysisk planering som måste hanteras för att nå målet om 
minskade utsläpp av växthusgaser. 
 
Enligt rapporten var planområdets styrkor, utifrån klimatsynpunkt, dess centrala läge nära 
kollektivtrafik och service samt den täta bebyggelsen. Området skulle kunna förbättras på en 
del punkter genom utformning för att skapa ett attraktivt område, funktionsblandning samt 
gång- och cykelvänliga gator. 
 
 
 

 
 
Illustration från tema PM ”Planera klimatsmart!” som visar planområdets kvaliteter och förbättringspunkter 
utifrån ett klimatperspektiv (Region Skåne). 
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Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga 
upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Dessa tjänster produceras 
av ekosystemen och är alltså gratis. Exempel på ekosystemtjänster är pollinering (som utförs 
av pollinerande insekter eller andra djur), skydd mot naturkatastrofer som översvämningar 
och jordskred, vattenrening via till exempel våtmarker eller musslor, skadedjursbekämpning 
(som utförs av naturliga fiender, kan vara både insekter, svampar, bakterier och virus), 
grönytor för rekreation, reducering av partikelhalter och växthusgaser samt bildandet av 
bördig jord. 
 
Ekosystemtjänster definieras och indelas i fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har. 
Dessa grupper kallas producerande, reglerande, kulturella och understödjande 
ekosystemtjänster. 
 

 
 
Illustration som visar olika typer av ekosystemtjänster indelat i fyra kategorier (Boverket). 
 
Planförslaget möjliggör åtgärder som innebär en förbättring av framförallt kulturella och 
reglerande tjänster. 
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Understödjande 
Förslaget innebär att ett industriområde omvandlas till ett bostadsområde vilket kommer att 
medföra ökad växlighet på platsen. Biotoper kan tillkomma genom att nya grönytor samt 
trädplanteringar, av varierade arter, anordnas samtidigt som befintliga träd i så stor 
utsträckning som möjligt sparas. 
 
Reglerande 
Planförslaget innebär att området kommer få mindre hårdgjord yta och högre andel grönska. 
Grönskan kan fungera som skydd mot extremväder och vara klimatreglerande. Den kan även 
bidra till att reducera buller och förbättra luftkvalitén. Ytor för fördröjning och rening av 
dagvatten avsätts i planförslaget. Genom att anordna ett välfungerande omhändertagande av 
dagvatten kan risk för översvämning minskas.   
 
Planen möjliggör bostadsbebyggelse i ett stationsnära läge, med närhet till offentlig- och 
kommersiell service, vilket kan bidra till ett minskat bilberoende. Det bedöms inte att biltrafik 
till följd av bostäder kan medföra väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvaliteten för 
omgivningen.  
 
Kulturella 
Området är till största delen inte tillgängligt för allmänheten i nuläget och järnvägen fungerar 
som en barriär mellan Åstorp tätorts norra och södra delar. Planförslaget förstärker fysiska 
kopplingar mellan tätortens olika delar samt samhället och rekreationsområdet på Söderåsen. 
Närheten till rekreation bidrar till att ge boende goda möjligheter till fysisk aktivitet samt 
gynnar turistnäringen. Inom planområdet skapas mötesplatser i form av park och torg. 
Förslaget förespråkar att stor vikt läggs vid estetiska aspekter vid utformning av det offentliga 
rummet. 
 
Producerande 
Åstorps kommun har en begränsad yta och stor andel högkvalitativ jordbruksmark. 
Planförslaget innebär en förtätning av Åstorps centrala delar vilket bidrar till att viktig mark 
för matproduktion inte tas i anspråk.   
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EXPLOATÖRERNAS FÖRSLAG 
Förslaget till detaljplan möjliggör att området kan utformas på olika sätt. Illustrationsbilden 
nedan visar hur exploatören just nu avser utforma det nya bostadsområdet.  
 

 
Illustrationsbilden ovan visar hur exploatören just nu avser utforma det nya bostadsområdet  
(Gunilla Svenssons arkitektkontor AB). 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Observera att tidplanen är preliminär: 

• Samråd: oktober – november 2017 

• Granskning: september – oktober 2019 

• Antagande: juni 2020 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
Ansvarsfördelning 
Åstorps kommun kommer att vara huvudman för allmän plats. 

Avtal 
Ett medfinansieringsavtal har tecknats mellan Åstorp kommun och Trafikverket för att reglera 
uppförande av bullerskärm och entréytor vid gångbron. Ett fastighetsrättsligt avtal även 
tecknas mellan parterna. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Detaljplanen ger upphov till fastighetsrättsliga förändringar. Fastighetsindelnings-
bestämmelser bedöms inte som nödvändiga. Kommunen har möjlighet att lösa in mark som 
enligt en detaljplan ska användas för allmän plats utan att avtal föreligger med 
fastighetsägaren. Kommunen är skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om 
fastighetsägaren begär det. Ersättningen för marken bestäms enligt reglerna i 
expropriationslagen (1972:719) om ingen annan överenskommelse träffas. 
 
Den mark som ska ingå i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en 
kommunalägd park- eller gatumarksfastighet, exempelvis Åstorp 113:48. Nya 
bostadsfastigheter inom området kommer att bildas genom fastighetsbildning.  
 
Fastighet Area som regleras Regleras till Ändamål 
Gladan 2 14 700 kvm Åstorp 113:48 Allmän plats 
Åstorp 113:48 850 kvm Gladan 2 Kvartersmark 
Åstorp 113:48 Ca 100 kvm Åstorp 113:28 Trafikändamål 

 

Ekonomiska frågor 
Ett exploateringsavtal upprättas i enlighet med 6 kap. plan- och bygglagen mellan kommunen 
och exploatören. Avtalet ska bland annat reglera frågor om överlåtelse av mark och angående 
ersättning för iordningställandet av allmänna platser. Exploateringsavtalet måste vara 
underskrivet innan denna detaljplan antas. Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för 
utbyggnaden inom de delar som utgörs av kvartersmark samt bekostar nödvändiga 
bullerskydd. 
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Exploatören bekostar framtagandet av detaljplanen. Densamme bekostar även nödvändiga 
lantmäteriförrättningar som detaljplanen ger upphov till. Vid konflikt med planerad 
bebyggelse kan ledningar komma att behöva flyttas. Kostnaden för ledningsflytten bekostas 
av exploatören.  
 

Tekniska frågor 
Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska 
släckas med vatten direkt från brandpost (konventionellt system). Flödet i brandposterna ska 
dimensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avloppsföreningens råd, VAV P83 och 
VAV P76. Lägsta flöde ska vara 1200 l/min. 
 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost 
och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. Om avsteg görs från VAV P83 
och VAV P76 ska lösningen förankras hos räddningstjänsten. 
 
Räddningstjänstens åtkomlighet 
Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan 
körbar väg och byggnadernas entré får inte överstiga 50 meter. Om utrymning ska ske med 
hjälp av räddningstjänstens höjdfordon får inte avståndet mellan fönsters 
underkant/balkongräcke överstiga 23 meter och åtkomlighet för räddningstjänstens 
höjdfordon måste säkerställas via det normala vägnätet eller via särskilda räddningsvägar. 
Räddningstjänstens höjdfordon har en höjd på 27 meter och det kräver att det finns särskilda 
uppställningsplatser nära till fasaden för att utskjutet är begränsat upp till åttonde våningen.  
 
Räddningsvägar 
För räddningsvägar gäller generellt att de ska ha en körbanebredd om minst 3 meter och en 
vinkelradie om minst 50 meter, en innerradie om minst 9,1 meter, en fri höjd om minst 4 
meter, ska tåla axeltrycket 100 kN, ska ha ett hårdgjort ytlager, ska ha en högsta längslutning 
om 8 % och ett högsta tvärfall om 2 % samt ska vinterväghållas. 
 
Uppställningsplatser för höjdfordon 
För uppställningsplatser för höjdfordon gäller generellt att de ska vara minst 5 meter breda 
med samma bärighet som övriga räddningsvägar, ska vara förlagda utanför ytterkanten av de 
balkonger eller fönster som ska kunna nås med höjdfordonet och avståndet mellan husväggen 
och höjdfordonets rotationscentrum bör inte överstiga 9 meter, ska vara minst 12 meter långa 
och inte ha en större lutning än 8,5 % i någon riktning, ska vinterväghållas samt bör kunna nås 
utan att fordonet behöver backas. 
 
Avsteg från ovanstående utformning ska ske i samråd med räddningstjänsten.  
 
Gångbro 
En gångbro över spårområdet är en förutsättning för att det nya bostadsområdet ska få en bra 
koppling till Åstorp och för att minska risken för spårspring. Planering och genomförande av 
gångbron sker i en separat process där kommunen och Trafikverket kommer överens om 
bland annat brons utformning, finansiering och tidplan. Ett medfinansieringsavtal har tecknats 
för att reglera dessa frågor.  
 
 



 
 

40 

 
Transformatorstation 
Inom planområdet finns en transformatorstation som kommer behöva flyttas i samband med 
planens genomförande. Ett E-område är avsatt intill parken i planområdets mitt. Det är av stor vikt 
att anläggningen passar in i parkmiljön och utformas så att den bidrar till att öka platsen kvalitet. 
Utformningen av transformatorstationen överenskommes mellan ledningsägaren och kommunen i 
samband med bygglovsprövning. Minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation och 
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. 
 
Dagvatten 
En dagvattenutredning har utförts av Sweco (tekniskt PM för Björnekulla Ås, KS dnr 
2015/259) i samband med detaljplanearbetet. Utredningen visar att finns goda förutsättningar 
för dagvattenfördröjning inom området i enlighet med kommunens krav. Den totala 
fördröjningsvolymen blir 1 200 m3. I utredningen presenteras tre olika platser där man kan 
fördröja dagvatten.  
 
När ytor som tidigare har varit obebyggda hårdgörs kan regnvatten inte längre infiltrera i 
samma utsträckning och hus och vägar riskerar då att översvämmas. Så är fallet oftast med 
nya byggnationer, men inte i detta fall för området där nybyggnationen kommer att innebära 
mindre hårdgjordyta än vad som finns idag och mer park med vegetation, det vill säga mer 
genomsläppliga ytor för infiltration. 
 
För att uppnå en god dagvattenhantering inom kvarteret bedöms en fördröjning på minst 400 
m3 per ha reducerade yta. Fördröjningen ska i först hand ske inom kvartersmark. Förslagsvis 
kan fördröjningen ske med två dammar och en underjordisk fördröjningsvolym i samband 
med parkeringshuset eller i form av öppna diken om utrymme för detta finns. Det är viktigt att 
inga instängda ytor skapas eller att lutningar gör så att vattnet rinner in på fastigheter. 
Höjdsättningen är viktig för planering av dagvattenhantering. Hus ska placeras högt och gator 
ska förläggas något lägre än omgivning så att överskottsvatten kan ledas dit. 
 
Yta för dagvattenhantering föreslås avsättas i den centralt belägna parken med 
kapacitet på 500 m3 (Damm 1).  Dagvattnet från dammen kan sedan ledas på ett kontrollerat 
sätt till ledningar i Järnvägsgatan eller Långgatan. Avledningen kan vara ytlig eller i ledningar 
under mark. 
 
Lägsta topografiska punkten i planområdet finns i anslutning till järnvägen. Denna del av 
området kan klassas som instängt och det bör reserveras för dagvattenhantering med 
kapacitet på 400 m3 (Damm 2). Dagvattnet från dammen kan sedan ledas på ett kontrollerat 
sätt till ledning i Järnvägsgatan. Avledningen kan vara ytlig eller i ledningar under mark. Det 
är möjligt att istället för en damm använda torget som en översvämningsbar yta alternativ 
anordna en annan typ av lösning för fördröjning.  
 
Parkeringsgaraget som föreslås placeras mellan det nya bostadsområdet och järnvägen 
kommer att innebära en stor hårdgjord yta och kräva en fördröjningsvolym 
på minst 300 m3. Fördröjningen kan antingen placeras underjordiskt eller i 
form av ett öppet dike ner till anslutningspunkt, om möjligheten finns. Fördröjningsmagasinet 
måste utformas så att dagvatten inte kan komma in i banunderbyggnaden för järnvägen 
(närmsta spår). Trafikverket önskar att få yttra sig när förslag till utformning är framtaget. 
 



 
 

41 

 
 
Planerad bebyggelse med befintliga 3 delområden och 3 fördröjningsvolymer, A1 500 m3, A2 400 m3 och A3 300 
m3. Anslutningspunkt till ledningsnätet kan göras lämpligast i närheten av Järnvägsgatan och Långgatan 
(Sweco). 
 
 

Öppet dagvattensystem. Foto: Lars-Erik Widarsson, 
NSVA. 
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VA-ledningar 
Ledningarna som är förlagda inne på Gladan 2 i Tvärgatan är äldre och följer inte kravet för 
materialstandarder enligt NSVA- AMA och kommer därför att behövas läggas om vid 
exploatering. NSVA ansvarar inte för privata ledningar som finns inne på Gladan 2. 
 
För att möjliggöra att avloppsvatten från fastigheterna kan avledas med självfall bör lägsta 
färdig golvnivå ligga högre än gatunivå, rekommendationer är minst 30 cm. 
 
Dricksvattenledningsnät finns i detaljplaneområdets omgivande gator. Lägsta normala 
vattentryck i dricksvattenledningarna vid Järnvägsgatan varierar mellan cirka 3,6 bar och 3,8 
bar. I sydöst är det befintliga trycket cirka 2,9 bar. Högre vattentryck ordnas och bekostas av 
exploatören. 
 
Vid behov av sprinkler skall detta ordnas internt med egen tank. 
 
Projektering av allmänna VA-ledningar/-anläggningar som krävs vid exploatering skall 
utföras i samråd med NSVA. 

Gasledningar 
Längs med Frejgatan och vidare in på Långgatan har E. ON Gas distributionsledningar för 
natur- och biogas. Det finns även en avkopplad servisledning på Gladan 2. Denna 
servisledning kommer att avvecklas i samband med exploatering av området. 
 
Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN 2017) som bland 
annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse på 2 
meter samt närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter på 2 meter. 
 
Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska risken för 
skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas att träd i 
närheten förses med rotskydd. För att kunna utföra underhåll och reparationer ska avståndet 
mellan gasledning och häckar, staket med mera vara 1 meter.  
 
Innan arbetet påbörjas i närheten av ledningarna bör E. ON Gas kontaktas för ledningsvisning. 
Samråd med områdeshandläggare ska ske i tidigt projekteringsskede om arbete sker i närheten 
av gasledningarna. 
 
Avfall 
Avfallsutrymmen för fastigheten bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg. 
Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och underlätta för 
källsortering. 
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Inledning 
Sweco har fått i uppdrag av Åstorps Kommun att genomföra en komplettering av en befintlig 
trafikbullerutredning i centrala Åstorp. Tidigare utredning för området är genomförd 2017-08-
311. Syftet med kompletteringen är att undersöka hur ett bullerplank längst Järnvägsgatan 
påverkar bullernivåerna för de byggnader som i tidigare utredning inte innehöll gällande 
riktvärden.  

Observera att utformningen av området som ligger till grund för bullerutredningen är endast ett 
gestaltningsförslag, det är inte den beslutade slutgiltiga utformningen av området. 

Utredningen har uppdaterats med ett bullerplank vid spårområdet längst Järnvägsgatan, se 
Figur 1. Vidare har spår 6, närmst Järnvägsgatan, en ny placering jämfört med föregående 
utredning i enlighet med Trafikverkets planerade ombyggnation. Godstågstrafiken har också 
omfördelats på spåren i beräkningsmodellen för att reflektera den nya spårsituationen.  

 
Figur 1. Översikt över placering av bullerplank, markerat i blått. Källa: Åstorps kommun, 2020-02-11 via 
mail 

 
1 Trafikbuller Kv. Gurkan och Gladan – Åstorp, daterad 2017-08-31. Uppdragsnummer: 7001690100 
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Figur 2. Planområdet med indexering av byggnaderna och övergripande beräkningsresultat från tidigare 
utredning.  

Underlag 
Underlag för kartor samt trafikmängd som använts i utredningen är identiskt med det som 
använts i rapport Trafikbuller Kv. Gurkan och Gladan – Åstorp, daterad 2017-08-31. 

Underlag för ny placering2 och höjder av spår 6 på bangården samt placering av bullerplank 
längst Järnvägsgatan mottogs av Åstorps kommun 2020-02-11. Trafikfördelningen för spår 6 
mottogs från Åstorps kommun 2020-02-17.  

Trafikuppdatering 
I denna utredning har trafikfördelningen för godståg på de olika spåren i spårområdet förändrats 
i enlighet med mottaget underlag från Åstorps kommun. I beräkningsmodellen har 50% av den 
befintliga godstågstrafiken flyttats till spår 6.  

 

 
2 20191118 Skiss gångbro och mötesstation, mottagen via mejl 2020-02-11. 
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Riktvärden 

Bedömningsgrunder: Förordningen om trafikbuller vid bostäder: SFS 2015:216  
Enligt 3 § Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader lydelse  
före-/efter den 1 juli 2017, gäller följande riktvärden för trafikbuller vid bedömningar enligt både 
plan- och bygglagen och miljöbalken. 

Förordningen syftar till att underlätta för bostadsbyggande i bullriga miljöer och innehåller 
därmed vissa lättnader. Dock endast för utomhusmiljöer då inomhusmiljön regleras av 
Boverkets byggregler (BBR). Nedan listas de riktvärden som ska gälla vid detaljplanering.  

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus (BBR)  

• 45 dBA maxnivå inomhus nattetid (BBR) 

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Om 60 dBA överskrids bör:  

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ej 
överskrids vid fasad, och  

2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå ej överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad.  

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om maximal ljudnivå 70 dBA ändå överskrids 
bör nivån ej överskridas mer än med 10 dB fem gånger per timme mellan 06.00 och 
22.00  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

 

Utformningsuppdateringar 
Noggrannheten på markmodellen mellan spår- och planområdet har ökats. Tidigare markmodell 
har kompletterats med höjder för Järnvägsgatan och spår 6, se Figur 3. Detta för att inkludera 
den skärmande effekt från den skarpa höjdskillnaden mellan spårområdet och järnvägsgatan 
mer precist. 
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Figur 3. Nya höjder för markmodell, uppdaterade höjder markerade i gult. Källa: Åstorps kommun, 2020-
02-11 via mail 

Åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslaget består av ett bullerplank längst med Järnvägsgatan, se Figur 1. Planket är 2,5 
meter högt. Bullerplanket kommer avbrytas av en gångbro som ska sträcka sig över 
spårområdet. Enligt kontakt med beställaren 2020-02-18 kommer gångbrons konstruktion vara 
lika tät och hög som omgivande bullerplank och sluta tätt mot denna så att ingen öppning mot 
spårområdet skapas. Gångbron simuleras därför i modellen som ett bullerplank med höjd 2,5 m.  

Beräkningsmetod 
Beräkningar har genomförts med samma inställningar och beräkningsprogram som tidigare 
levererad bullerutredning.  
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Resultat 

Bilagor 
Resultatet för ljudutbredning redovisas i bilagor listade nedan  

Namn Ekvivalent/maximal ljudnivå År 
Bilaga 1 Ekvivalent ljudnivå 24 h för väg- och tågtrafik 2040 
Bilaga 2 Maximal ljudnivå spårbunden trafik 2040 
Bilaga 3 Maximal ljudnivå vägtrafik 2040 

Analys 
Byggnad 1 
 
Byggnadens nordvästra sida uppfyller inte riktvärde 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, se 
bilaga 1. Däremot innehålls riktvärde 65 dBA ekvivalent ljudnivå för bostäder på högst 35 
kvadratmeter på den nordvästra fasaden. Byggnadens kortsidor uppfyller inte 60 dBA i 
ekvivalent ljudnivå på samtliga våningar utan bara på vissa av våningarna. Byggnadens 
sydöstra fasad uppfyller riktvärde 55 dBA ekvivalent ljudnivå för dämpad sida. 
 
Maximala ljudnivåer från tåg överskrider 70 dBA på alla fasaddelar bortsett från den sydöstra 
fasaden där riktvärdet för dämpad sida på 70 dBA innehålls, se bilaga 2. Maximal ljudnivå från 
vägtrafik överskrider 70 dBA på alla fasaddelar, se bilaga 3. Därmed innehålls ej riktvärde för 
dämpad sida vid någon fasaddel.  

Riktvärde 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för uteplats innehålls ej i 
direkt anslutning till byggnadsvolymen, se bilaga 3.  
 
För att innehålla riktvärden för bostäder kan små lägenheter planeras mot järnvägen samt en 
gemensam uteplats på annan yta än anslutande till byggnaden anläggas. Alternativt kan en 
annan byggnadsutformning och lokala bullerskyddsåtgärder för uteplatsen studeras och 
anläggas. För att innehålla riktvärdet för dämpad sida på sidan mot innergården behöver 
byggnadsvolymen utformning ändras.  
  
Byggnad 2 
Byggnadens nordvästra sida uppfyller inte 60 dBA i ekvivalent ljudnivå vid fasad, se bilaga 1. 
Däremot uppfylls kraven för bostäder på högst 35 kvadratmeter på den nordvästra fasaden. 
Delar av byggnadens kortsida samt de nordöstra fasaderna uppfyller 60 dBA. Fasaderna mot 
innergården innehåller riktvärdet för bostäder på 60 dBA i ekvivalent ljudnivå och riktvärdet för 
dämpad sida på 55 dBA i ekvivalent ljudnivå, se bilaga 1. 
 
Maximal ljudnivå från tåg- och vägtrafik överskrider 70 dBA i maximal ljudnivå på alla fasadsidor 
bortsett från sidorna mot innergården, se bilaga 2 och bilaga 3. Riktvärde för dämpad sida 
innehålls på dessa fasaddelar. 

Riktvärde 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för uteplats innehålls vid 
fasad i hörnet av innegården, se bilaga 1 och 3. 

För att innehålla riktvärden kan en kombination av små lägenheter, mindre än 35 kvm, och 
genomgående lägenheter där hälften av bostadsrummen är vända mot dämpad sida 
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konstrueras. Gemensam uteplats kan placeras i hörnet av innergården, ytan är dock 
förhållandevis liten.  
 
Byggnad 3 
Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå överskrids på fasaddelar som är vänd mot tågspåren, bortsett 
från en punkt på byggnadens sydvästra del, se bilaga 1. Däremot uppfylls kraven för bostäder 
på högst 35 kvadratmeter på dessa fasaddelar. Övriga sidor av byggnadens fasader uppfyller 
riktvärdet för bostäder på 60 dBA i ekvivalent ljudnivå, bortsett från två punkter på våning tre 
och fyra på den sydvästra fasaden. Byggnadens sydöstra delar innehåller riktvärdet för 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå för dämpad sida, se bilaga 1.  
 
Maximala ljudnivåer från tågtrafik överskrider 70 dBA på alla fasadsidor bortsett från enstaka 
punkter på den sydöstra sidan av fasaden, se bilaga 2. Maximal ljudnivå från vägbuller 
överskrider 70 dBA på alla fasadsidor bortsett från den sydöstra sidan och alla fasadsidor på 
takvåningarna, se bilaga 3. Endast de sydöstra delarna på takvåningarna innehåller riktvärdet 
för dämpas sida på 55 dBA i maximal ljudnivå. 

Riktvärde 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för uteplats innehålls ej i 
direkt anslutning till byggnadsvolymen, se bilaga 1,2 och 3.  
 
 
Byggnaden sida mot tågspåret innehåller inte riktvärden för bostäder på 60 dBA i ekvivalent, 
men lägenheter på max 35 kvadratmeter kan byggas där. Resterande fasadsidor uppfyller 
riktvärdet för bostäder på 60 dBA ekvivalent ljudnivå, bortsett från en punkt på byggnadens 
sydvästra del. Dämpad sida kan inte tillämpas på grund av för höga maxnivåer på alla 
fasadsidor, bortsett från på vissa dela på takvåningarna. Riktvärdena för uteplats överskrids på 
någon punkt på alla fasadsidor. En gemensam uteplats på annan yta än anslutande till 
byggnaden kan anläggas, exempelvis intill hus 46 eller 47. Även möjligheten att anlägga 
uteplats på taket kan undersökas. 
 
 
Byggnad 4 
Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 60 dBA i ekvivalent ljudnivå överskrids på delar av fasaden 
som är vänd mot tågspåren men lägenheter som är mindre än 35 kvadratmeter kan byggas där. 
Byggnadens övriga delar uppfyller riktvärdet för 60 dBA ekvivalent ljudnivå, se bilaga 1. 
Riktvärde 55 dBA ekvivalent ljudnivå för dämpad sida innehålls endast på de sydliga fasaderna 
på byggnaden, se bilaga 1. 
 
Riktvärde 70 dBA maximal ljudnivå för väg- och tågtrafik innehålls på byggnadens södra delar, 
se bilaga 2 och 3. Riktvärde för dämpad sida 70 dBA maximal ljudnivå innehålls endast på 
takvåningarnas södra delar, se bilaga 2. 
 
Riktvärde 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för uteplats innehålls på 
markplan söder om byggnaden, se bilaga 1 och 3.  

Riktvärde kan innehållas för byggnaden med små lägenheter mot järnvägen och normalstora 
lägenheter på övriga fasader. För att möjliggöra tillämpning av dämpad sida måste 
utformningen av byggnadskroppen ändras. En gemensam uteplats på markplan söder om 
byggnaden kan anläggas, alternativt kan möjligheter för använda lokalt bullerskydd undersökas.   
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Byggnad 9–16 
Ekvivalenta ljudnivåer på 60 dBA överskrids på fasader mot Långgatan.  Övriga fasaddelar 
innehåller riktvärdet för bostäder på 60 dBA ekvivalent ljudnivå. 
 
Riktvärde 70 dBA maximal ljudnivå för tågtrafik överskrids på de västra byggnaderna som vetter 
mot tågspåret. Riktvärde 70 dBA maximal ljudnivå för vägtrafik och dämpad sida överskrids på 
alla sidor bortsett från vissa fasader som vetter mot norr, se bilaga 3. 
 
Riktvärde 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för uteplats överskrids på 
alla fasaddelar bortsett från vissa fasader som vetter mot norr, se bilaga 1 och 3. 
 

För att möjliggöra tillämpning av dämpad sida samt anläggning av uteplatser måste 
utformningen av byggnadskropparna förändras. Förslagsvis kan husen placeras längst med 
Långgatan för att skapa en dämpad sida vid husens norra fasaddelar. Alternativt kan 
möjligheten att använda lokalt bullerskydd för uteplatser undersökas.  
 
Effekterna av åtgärdsförslaget jämförande med tidigare utredning 
Ett bullerplank på 2,5 m sänker den ekvivalenta ljudnivån till under 65 dBA på hela fasaden som 
vetter mot tågspåret på hus 1 och 2, vilket möjliggör möjligheten att bygga lägenheter på max 
35 kvadratmeter.  På hus 9–16 uppfylls 60 dBA i ekvivalent ljudnivå på fasaden som vetter mot 
tågspåret. 
 
Maxnivåerna från tågtrafik sänks på första våningen på hus 1–4, dock inte tillräckligt för att 
underskrida gällande gränsvärden 70 dBA maximal ljudnivå för uteplatser. Notera att 
bullerplanket endast sänker den maximala ljudnivån på byggnadernas första våning, på resten 
av fasaden dämpas inte den maximala ljudnivån.  
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Slutsats 
Med föreslaget åtgärdsförslag i form av ett bullerplank finns det goda möjligheter för att hela 
planområdet kan bebyggas med bostäder, förutsatt att följande åtgärder beaktas vid slutlig 
utformning av kvarteren. 
 

För byggnaderna 1 - 4 kan riktvärde innehållas med smålägenheter mot järnvägen. För 
byggnad 2 kan riktvärde också innehålls med genomgående lägenheter där hälften av 
bostadsrummet riktade mot dämpad sida. Om större lägenheter ska byggas ut mot spårområdet 
måste utformningen av byggnad 1, 3 och 4 utföras på ett sådant sätt att fasaderna uppfyller 60 
dBA i ekvivalent ljudnivå eller så att dämpad sida kan tillämpas på fasaddelar som vetter mot 
innergården. Riktvärde för uteplats innehålls i markplan endast i anslutning till byggnaderna 2 
och 4. För byggnaderna 1 och 3 skulle uteplats kunna anläggas på yta icke anslutande till 
byggnaderna med spridningskartorna som vägledning. Alternativt kan annan utformning eller 
lokala bulleravskärmningar studeras för att skapa bullerskyddande sidor där riktvärde för 
uteplats och dämpad sida innehålls. Detta skulle skapa en generellt bättre ljudmiljö i området.  

För byggnaderna 9–16 måste utformningen förändras för att skapa en skyddad sida som är 
dämpad och där uteplats kan placeras. Små lägenheter är inte aktuellt då detta är radhus. 
Alternativt kan lokala bulleravskärmningar studeras för att skapa bullerskyddande ytor där 
riktvärde för uteplats och dämpad sida innehålls  

 
Den föreslagna bulleråtgärden sänker den ekvivalenta ljudnivån från tågtrafik vid bullerutsatt 
fasad på hus 1 och 2. Detta medför möjligheten att bygga små lägenheter på fasaderna som 
vetter mot tågspåret. På hus 9–16 gör bulleråtgärden att det ekvivalenta riktvärdet på 60 dBA 
uppfylls på fasaden som vetter mot tågspåret. Bulleråtgärden sänker den maximala ljudnivån 
från tågtrafik för våning 1 på byggnad 1–4, dock inte under riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå 
för uteplatser. 
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Martin Bjarke,  
Johan Nimmermark 

 

 

Komplettering av riskutredning för Björnekulla Ås –Urspårning och farligt 
gods 

Omfattning 
Sweco har tidigare levererat en riskutredning (2017-09-12) med tillhörande komplettering (2017-
11-07).  

Trafikverket har i ett granskningsprocessen framfört följande yttrande: 

”Ett bebyggelsefritt avstånd om 30 meter ska innehållas utmed järnvägen för att möjliggöra 
utveckling av järnvägen och för att uppnå skyddsavstånd ur risk- och bullersynpunkt (markeras 
med prickmark). Om avsteg görs från detta ska markanvändningen vara lämplig ur risk- och 
bullersynpunkt och föreslaget avstånd mellan byggnader och järnvägen godkännas av 
Trafikverket.” 

Trafikverket har även framfört följande: 

”Trafikverket ifrågasätter att riskutredningen utgått ifrån spår 5 som närmsta spår utmed 
planområdet. Spår 6 används för lokrundgång och för tågrörelser till/från uppställningsspåren 
utmed planområdets norra halva. Spår 6 ska emellertid byggas om för att bli ett mötesspår av 
fullängd i Åstorp år 2024. Vi anser därför att kommunen behöver göra en ny riskbedömning för 
planområdet med detta som utgångspunkt.” 

Detta PM avser att besvara Trafikverkets synpunkter. 

Avstånd 
I planförslaget ligger plangränsen på 30 meter från spår 5 och 15 meter från spår 6. Risk för 
påkörning vid urspårning är den dominerande risken upp till 25-30 meter.  

Höjdinmätning 
En höjdinmätning har gjorts som visar att vägen mellan planområdet och järnvägsområdet ligger 
ca 1,5-2 meter högre än befintligt spår 6.  
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Figur 1. Höjdinmätning längs med planområdets gräns mot järnvägsanläggningen. 

Riskbedömning 
Höjdskillnaden bedöms ge skydd mot urspårning i det aktuella fallet och motiverar avsteg från 
att hålla 30 meter bebyggelsefri zon kring spår 6 med hänsyn till urspårningsrisk.  

I tidigare riskutredning har redan hänsyn tagits till att delar av trafiken med farligt gods kan 
passera på spår 6 vilket angavs som motiv till åtgärder. 

De åtgärder som tidigare rekommenderats bedöms ge tillräcklig riskreduktion även om större 
andel av trafiken med farligt gods passerar på spår 6. Men en rimlig justering är att avståndet 
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för de åtgärder som ska ske på byggnader inom 40 meter från järnvägen (spår 5) nu istället 
mäts från spår 6  

Följande åtgärder rekommenderas som planbestämmelser för att reducera samhällsrisknivån 
avseende utsläpp av giftig gas: 

• Ventilationsintag placeras på tak. 

• Ventilation som ska kunna stängas av från centralt placerat styrdon.  

Det bedöms vara rimligt att ovanstående åtgärder genomförs för de flerbostadshus som upptar 
merparten av planområdet inom 100 meter från spårområdet, se området markerat med röd 
streckad linje i Figur 2.  

För de hus som ligger inom 40 meter från spår 6 behöver följande åtgärder genomföras för att 
uppnå en rimlig risknivå:  

• Fönster och fasader samt takfot på sidor mot spårområdet utförs i minst brandklass 
EI60. Detta omfattar även fönster i brandklass EW60 som då endast kan öppnas med 
specialverktyg eller nyckel.  

• Utrymning ska vara möjligt på sida bort från järnvägsområdet. 

• Balkonger, uteplatser och lekplatser placeras på sida bort från spårområdet (sida mot 
sydost). 

De till spårområdet närmast liggande husen kommer att ge ett skydd för bakomliggande 
byggnader och uteplatser. 

Med framförda argument och justeringar av skyddsåtgärder anser Sweco att en rimlig risknivå 
kan uppnås i planområdet. 
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Figur 2. Riskreducerande åtgärder avseende ventilation bedöms vara lämpligt på hus inom ca 100 meter 
från spårområdet, området markeras med röd streckad linje i vyn. För husen närmast spåren (markerade 
med gul linje) 40 meter från spår 6 behöver även åtgärder mot värmestrålning genomföras på fasad mot 
spårområdet. 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan för Björnekulla Ås, Åstorps kommun har varit 
föremål för granskning under tiden 2019-09-12 till 2019-10-10. 
Under granskningen har planhandlingar varit utsända på remiss till 
myndigheter och andra instanser. Under granskningstiden har handlingarna 
även funnits tillgängliga på medborgarkontoret i kommunhuset, Storgatan 7 
Åstorp samt på kommunens hemsida; www.astorp.se/plan. 
 

INKOMNA YTTRANDEN 
16 yttranden har inkommit under granskningstiden varav 5 inte haft någon 
erinran mot förslaget. Samtliga yttranden sammanfattas och kommenteras 
nedan, samt finns att tillgå i sin helhet på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

YTTRANDEN UTAN ERINRAN 
LFV/ANS, Air navigation service of Sweden, enligt skrivelse registrerad 
2019-09-13. 
Lantmäteriet, enligt skrivelse registrerad 2019-10-04. 
Weum Gas, enligt skrivelse registrerad 2019-10-04 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, enligt skrivelse registrerad 
2019-10-10. 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden, enligt skrivelse 
registrerad 2019-10-11. 
 

STATLIGA MYNDIGHETER 
Länsstyrelsens Skåne enligt skrivelse registrerad 2019-10-14. 
Redogörelse för ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av både 
en- och flerbostadshus i kombination med kontor, handel samt övrigt 
centrum verksamhet. Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i MB 6 
kap 11–18 §§ och PBL 4 kap 34 §. Länsstyrelsen delar den bedömningen. 
Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande. 
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget är förenligt med gällande 
översiktsplan från 2012 och tillhörande granskningsyttrande.  
 



 
 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-642 10 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

3(14) 

I samrådet har Länsstyrelsen erinrat angående: 
• Hälsa och säkerhet - Buller, Markföroreningar, 
• Risker förknippade med farligt gods och spårbeträdnad, 
• Riksintresse Kommunikationer 3 kap. 8 § MB - Skånebanan och 

Godsstråket genom Skåne, samt 
• rådgivning kring markens lämplighet för bebyggelse. 

Hälsa och säkerhet - Buller 
Länsstyrelsen kan konstatera att till planhandlingarna har det tagits fram ett 
tekniskt PM för att hantera frågor som detaljplanen har att hantera bl. a. 
avseende bullerfrågan. Utformningsbestämmelser på plankartan reglerar 
vissa åtgärder avseende bullerstörningar. Länsstyrelsen menar samtidigt att 
de slutsatser om markens lämplighet för bostäder i bullerfrågan inte fått 
tillräckligt genomslag i planförslaget och på plankartan. Exempelvis 
rekommenderar PM för vissa delar av planområdet att markanvändningen 
borde ändras från bostad till annan mindre bullerkänslig markanvändning 
eftersom bullervärdena överskrider gällande riktvärden. Områden som på 
detta sätt identifierats som olämpliga för bostadsändamål anges trots detta 
på plankartan för bostäder. Vilka åtgärder som avses inom ramen för ändrad 
lovplikt, a1, framgår inte på ett entydigt sätt. Vidare är det oklart om 
utformningskravet med inglasad balkong syftar till bullerdämpning vad 
gäller fasadvärdet eller för uteplats. Länsstyrelsen menar att en helt inglasad 
balkong inte är en möjlig åtgärd för att sänka bullernivåerna vid fasad eller 
för att utgöra en uteplats i enlighet med bullerförordningen. Länsstyrelsen 
bedömer att planförslaget inte på ett tillräckligt sätt utformats för att säker 
ställa bullerförordningens krav för bullerutsatta bostäder. Länsstyrelsen vill 
uppmärksamma kommunen på att bullerförordningen gäller i sin helhet. 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns kvarstående frågor och 
behov av reglering i detaljplanen avseende buller, varför planförslaget kan 
komma att prövas utifrån 11 kap. 10–11 §§ PBL. 

Kommentar: 
Inför antagande har en komplettering av bullerutredningen genomförts, 
daterad 2020-03-02. I kompletteringen framgår att med ett bullerplank på 
2,5 meter kan gällande riktvärden för trafikbuller innehållas och hela 
planområdet blir möjligt att bebygga med bostäder. Därför kommer ett 
bullerplank att uppföras mellan spårområdet och Järnvägsgatan innan 
planområdet bebyggs. Detta säkerställs på plankartan med 
planbestämmelserna skydd och m3. 
Plankartans bestämmelser ses över så att de blir tydliga och korrekta. 
Planbestämmelsen a1 och f2 utgår inför antagande och planbestämmelserna 
f1 och f3 ersätts med: 

m1  Vid bostäder ska minst hälften av bostadsrummen i varje 
lägenhet ordnas med en ljuddämpande sida, där så krävs 
enligt gällande riktvärden. 
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m2  Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam 
uteplats till bostäderna ska utföras eller placeras så att de 
klarar gällande riktvärden för trafikbuller 

Planbestämmelsen v1 – ”Lägenheternas storlek får maximalt vara 35 
kvadratmeter, där så krävs enligt gällande riktvärden” införs för 
byggnaderna med fasader mot spåret, i enlighet med kompletteringen av 
bullerutredningen.  
Planbeskrivningens text om buller kompletteras med information om 
ovanstående. 
 

Trafikverket enligt skrivelse registrerad 2019-10-10. 
Bebyggelsefritt avstånd 
Ett bebyggelsefritt avstånd om 30 meter ska innehållas utmed järnvägen för 
att möjliggöra utveckling av järnvägen och för att uppnå skyddsavstånd ur 
risk- och bullersynpunkt (markeras med prickmark). Om avsteg görs från 
detta ska markanvändningen vara lämplig ur risk- och bullersynpunkt och 
föreslaget avstånd mellan byggnader och järnvägen godkännas av 
Trafikverket. 
Trafikbuller 
Erforderligt bebyggelsefritt avstånd till järnvägen är särskilt angeläget 
avseende bostäder för vilka riktvärden för trafikbuller inte kan innehållas 
enligt genomförd bullerutredning. Närmsta bostadsbyggnad är i 
planförslaget placerad på 15 meters avstånd från järnvägen (närmsta spår). 
De bullernivåer som redovisats i bullerutredningen för planen innebär att det 
inte är möjligt att innehålla riktvärden för trafikbuller för planerade 
byggnader närmast järnvägen. Detta även om ljuddämpad sida tillämpas vid 
fasad och uteplats. Vi anser att kommunen bör överväga att planera för en 
mer sluten kvartersstruktur för bebyggelsen ut mot järnvägen ur 
bullersynpunkt. 
Om avsteg tillämpas med hälften av bostadsrummen vänd mot ljuddämpad 
sida anser vi att planbestämmelsen ska omfatta hela planområdet och inte 
enbart vissa delar, i enlighet med förordning 2015:216. Vi anser vidare att 
bestämmelser avseende riktvärden för trafikbuller gällande uteplats ska 
införas i plankartan där det saknas i bullerstörda delar av planområdet, tex 
utmed Järnvägsgatan. 
Vid planering av ny bebyggelse är det exploatören eller fastighetsägaren 
som ansvarar för att de av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller 
inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska 
bekostas av exploatören eller fastighetsägaren, och ska i förekommande fall 
framgå i planbeskrivningen. Vi anser inte att det är tillräckligt att en 
bestämmelse införs om att åtgärder mot bullerstörning ska vidtas innan 
bygglovgivning. 
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Om riktvärden för trafikbuller inte kan uppfyllas anser Trafikverket att 
kommunen ansvarar för eventuella bullerstörningar från järnvägen för den 
planerade bostadsbebyggelsen i framtiden.  
Om Trafikverket drabbas av kostnader till följd av kommunens planering 
eller bristande uppföljning av planering ur bullersynpunkt kommer 
Trafikverket att överväga att ställa skadeståndsanspråk på kommunen. 
Risker 
Trafikverket ifrågasätter att riskutredningen utgått ifrån spår 5 som närmsta 
spår utmed planområdet. Spår 6 används för lokrundgång och för tågrörelser 
till/från uppställningsspåren utmed planområdets norra halva. Spår 6 ska 
emellertid byggas om för att bli ett mötesspår av fullängd i Åstorp år 2024. 
Vi anser därför att kommunen behöver göra en ny riskbedömning för 
planområdet med detta som utgångspunkt. 
Trafikverket anser att användningsområdet Parkering parkeringshus bör 
delas upp i två områden "P1" och "P2", med områdena ytparkering 
respektive parkeringsgarage på erforderligt avstånd från järnvägen. 
Parkeringsgaraget måste läggas på erforderligt avstånd för att kunna 
underhållas på ett säkert sätt från den aktuella fastigheten utan att det 
riskerar att påverka tågtrafiken eller järnvägsanläggningen. 
Om ytparkeringen ska placeras på närmre än 15 meter avstånd från närmsta 
trafikerade spår (spår 31) anser vi att planen ska kompletteras med en 
bestämmelse i plankartan om att en skärm ska uppföras utmed spårområdet. 
En skärm utmed spårområdet ska i sådana fall redovisas med en 
bestämmelse i plankartan. 
Ytparkeringen föreslås enligt planen tjäna som pendelparkering och placeras 
bakom parkeringshuset. Trafikverket vill lyfta frågan om hur trygghet ska 
uppnås för de som parkerar då det är mörkt ute, med denna placering bakom 
parkeringshuset. Frågan är även om parkeringen är placerad i tillräckligt 
nära anslutning till planerad ny gångbro och entré i öster till stationen. 
Dimensionering av parkeringen har enligt Tekniskt PM tillhörande 
detaljplanen utgått ifrån dagens beläggning vid den västra entrén till 
stationen. Dimensionering av pendelparkering anser vi bör utgå ifrån 
framtida behov av parkering på södra sidan. 
Trafikverket delar synen som läggs fram i PM:et om att en gångbro till 
stationen utgör en förutsättning för att anlägga en pendlarparkering eller 
allmän parkering på södra sidan av järnvägen. Det riskerar annars att leda 
till ökade problem med "spårspring" då man vill gena till stationen eller 
centrum från den nya parkeringen. Det ska framgå i planbeskrivningen att 
ett avtal om en ny gångbro och en entré till stationen i öster måste träffas 
mellan kommunen och Trafikverket innan eller i samband med att 
detaljplanen föres till antagande. Om inte ett avtal träffas med Trafikverket 
om en gångbro innan detaljplanen antas, anser vi att pendlarparkeringen och 
parkeringsgaraget måste lyftas ut ur planförslaget. 
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Vi anser även att detaljplanen ska omfatta krav på uppförande av stängsel 
utmed järnvägen, då det är kommunens ansvar att skydda och vidta åtgärder 
ur risksynpunkt vid planering av ny bebyggelse (Trafikverket och 
kommunens gemensamma ansvar avseende befintlig bebyggelse).  
I dag finns ett ganska lågt stängsel längs bangårdens sydöstra sida som vi 
bedömer är relativt lätt att klättra över. Vi anser att stängsling med minst 2 
meter höga punktsvetsade stålnätspaneler i enlighet med TDOK 2014:0272, 
längs bangårdens sydöstra sida, ska vara med som en förutsättning för 
detaljplanen. Risken för att personer genar över bangården ökar om det 
byggs fler bostäder/verksamheter på dess sydöstra sida. Extra viktigt blir 
stängsel som förutsättning för planen om inte ett avtal träffas om gångbron. 
Gång- och cykelförbindelser 
Minsta avstånd mellan väg/gång-/cykelväg och spårmitt ska vara 8 meter, ur 
bl.a. elsäkerhetssynpunkt, då kontaktledningsstolparna står mellan spår och 
vägbana. En 2 meter bred gångbana kan därför inte rymmas på 
järnvägsgatans västra sida enligt planförslaget. Gång- och cykeltrafiken bör 
kunna vara hänvisad till den i planen föreslagna dubbelriktade gång- och 
cykelbanan på Järnvägsgatans östra sida. Den breddökning som behöver 
göras av Järnvägsgatan med 4 meter gång- och cykelbana, måste ske på den 
östra sidan. 

Kommentar: 
Bebyggelsefritt avstånd 
Kvartersstrukturen i detaljplaneförslaget bygger på ett gestaltningsförslag 
som togs fram i processen med planprogram som har föregått 
detaljplaneförslaget. Till detaljplaneförslaget togs sedan ett Tekniskt PM 
fram som delvis hanterade frågan om att placera bebyggelse inom 30m från 
järnvägen. Efter genomförd granskningsutställning togs en fördjupad 
utredning fram av riskkonsulter för att klargöra lämpligheten av föreslagen 
bebyggelse, i vilken det framgår att föreslagen kvartersplacering är lämplig. 
Denna komplettering är kommunicerad med trafikverket i den dialog som 
förts efter granskningsutställningen.  
Trafikbuller 
Prickmark införs inom B-område på berörda kvarter för att säkerställa att 
bebyggelsen inte placeras närmare spårområdet än vad som är utrett i 
bullerberäkningen. 
Bebyggelsens utformning baseras på ett gestaltningsförslag som upprättats 
utifrån dialog som förts i samband med upprättande av planprogram. 
Bebyggelsen kan komma att utformas annorlunda vid genomförande, men 
den fördjupade bullerutredningen visar att även med föreslagen utformning 
uppfylls bullerskyddsförordningen med övriga föreslagna åtgärder i 
plankartan. 
Se även svar till Länsstyrelsen angående trafikbuller ovan. 
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Risk 
Inför antagande av detaljplanen har en komplettering av Tekniskt PM skett, 
daterad 2020-02-24. I kompletteringen framgår det att spår 6 kommer vara 
trafikerat från och med 2024. Med utgångspunkt i att spårområdet är 
beläget cirka 1,5-2 meter lägre än Järnvägsgatan och den framtida 
bebyggelsen, genomförs en revidering av planbestämmelserna inför 
antagande för att en rimlig riksnivå ska uppnås. Plankartan förses med 
följande planbestämmelser: 
Inom 100 meter från spårområdet:  

b2 Friskluftsintag ska placeras på tak eller sida bort från 
spårområdet. Ventilation ska kunna stängas av från centralt 
placerat styrdon. 

Inom 40 meter från spår 6: 
b1  Fönster och fasader samt takfot på sidor mot spårområdet ska 

utföras i minst brandklass EI60. Detta omfattar även fönster i 
brandklass EW60 som då endast kan öppnas med 
specialverktyg eller nyckel. 

m4 Utrymning ska finnas på sida bort från spårområdet. 
m5 Balkonger, uteplatser och lekplatser ska placeras på sida bort 

från spårområdet (sida mot sydost). 
Prickmark införs längs spårområdet inom PP1 för att säkerställa ett 
lämpligt bebyggelsefritt avstånd till spårområdet. Lämpligt bebyggelsefritt 
avstånd till parkeringshuset, 10m från spårmitt, har framförts av 
trafikverket till kommunen under dialogen som förts efter 
granskningsutställningen. Planbestämmelsen m6 införs på plankartan för att 
säkerställa att en skärm uppförs längs markparkering om denna placeras 
inom 15 meter från spårområdet. Skärmen bidrar även till att minska 
spårspring. 
Åstorps kommun har gjort bedömningen att med rätt utformning och 
belysning kommer parkeringen att upplevas trygg. Ett utformningsförslag 
kommer att arbetas fram vid projektering av området. 
Plankartan förses med bestämmelse om bullerplank och skärm längs 
markparkering. Dessa åtgärder hindrar även spårspring. 
Kommunen och Trafikverket har nått en överenskommelse angående 
gångbron och planhandlingarna uppdateras med denna information inför 
antagande. 
Gång- och cykelförbindelser 
En dubbelriktad gång- och cykelbana som är 3 meter bred föreslås på den 
östra sidan. Vägbanan är inte tänkt utökas åt väster utan befintligt avstånd 
från kontaktledningsstolparna kommer att bibehållas. Vid körbanans västra 
kant kommer ett bullerplank att uppföras. Väster om Bullerplanket kommer 
det finnas en skötselremsa på minst 1,5 meter. Denna information införs i 
planbeskrivningen inför antagande och illustreras med gatusektioner. 
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REGIONALA ORGAN 
Räddningstjänsten enligt skrivelse registrerad 2019-09-20. 
Riskhänsyn 
Det saknas en verifiering av de åtgärder som beskrivs i granskningsförslaget 
kopplat till avstånd till järnväg där transport av farligt gods sker. Det framgår 
inte vilka effekter som uppnås med föreslagna åtgärder och huruvida dessa 
åtgärder leder till att risknivån blir acceptabel eller ej för de flerbostadshus 
som önskas placeras närmst järnvägen. 
Kommentar: 
Inför antagande av detaljplanen har en komplettering av Tekniskt PM skett, 
daterad 2020-02-24. Se svar till Trafikverket ovan. 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR 
Byggkontoret, Åstorps kommun enligt skrivelse registrerad 2019-10-10 
För att säkerställa att den kommande bebyggelsen inte skymmer sikten i 
trafikkorsningar anser byggkontoret att det vore lämpligt att införa 
exempelvis punktprickad mark, marken inte får bebyggas. Sikttriangeln som 
är antagen i Åstorps kommun ska efterföljas och genom att visa detta redan i 
detaljplanen så kan den framtida bostadsplaneringen förenklas genom dessa 
planbestämmelser. Se bifogad skiss på ungefärliga sikttrianglar vid 
korsningar. 
(Bifogad bilaga redovisa inte i detta utlåtande.) 

Kommentar: 
Kvartersstrukturen som planförslaget utgår från är framtaget genom en 
process där alternativa utformningar har studerats. Det aktuella 
utformningsförslaget har en bebyggelsestruktur där byggnader placeras 
nära gatumarken för att skapa stadsmässiga gaturum.  
Inom bestämmelsen GATA finns utrymme för trottoarer på båda sidor om 
körbanan. Hastigheten inom planområdet kommer vara låga och anpassa 
efter gång- och cykeltrafiken. I utformningen av gatorna har 
siktförhållandena beaktats och avfasningar av kvartersmarken har skett vid 
varje bilvägskorsning. Om det krävs ytterligare åtgärder inom kvartersmark 
hanteras detta bäst i bygglovskede när bebyggelsens utformning är bestämd, 
exempelvis genom avfasning av byggnader som placeras i gatuliv.  
 

POLITISKA PARTIER, FÖRENINGAR, MED FLERA 
Vänsterpartiet enligt skrivelse registrerad 2019-10-04 

1. Finns det förskoleplatser till alla barn som kan komma att bo på 
området och i närområdet? Eller är det planerat en ny 
Förskoleavdelning på området? Det finns redan brist på platser i 
kommunen. 



 
 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-642 10 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

9(14) 

2. Cykelvägar måste genomföras ordentligt genomtänkt. Både på 
området, och till och från området. Är det planerat så att det blir 
cykelväg hela vägen utefter Järnvägsgatan? Från Östra Vägen där 
det ansluter till cykelväg utefter Östra Vägen och till Viadukten 
där det ansluter till cykelväg utefter Vramsvägen. Är det planerat 
så att det kan bli cykelväg hela vägen till Centrum? Genom 
ordentlig cykelväg över Viadukten. Genom cykelväg utefter 
Östergatan. I dag är cykling över Viadukten att välja mellan att 
korsa bilvägarna och trängas med bilar på bron eller att cykla på 
en smal och trång gångväg. Eller att trängas på Östergatan som 
förvandlats till en parkeringsgata där hela ena sidan är ständigt 
upptagen av parkerade bilar. 

3. Är det planerat för LSS-boende på området. Behovet är stort i 
kommunen. 

4. Viktigt att i så stor omfattning som möjlig bevara de träd som 
redan finns inom området. 

5. Är det möjligt att utnyttja vad som finns kvar av gamla 
idrottsplatsen. Klintagård, som ju ligger i anslutning till området, 
för fritidsändamål. T.ex. i form av en gräsplan osv. 

 

Kommentar: 
Utredning av behovet av nya förskolor och var dessa ska lokaliseras görs av 
Bildningsförvaltningen. Det finns idag inte några planer på att bygga en 
förskola inom aktuellt planområde och planförslaget möjliggör inte heller 
att skolor byggs inom området.  
 Detta beror på att det finns andra platser som är bättre lämpade att bygga 
förskola på, då dessa behöver ha god tillgång till utemiljöer för lek och 
lärande.  
En dubbelriktad gång- och cykelbana som är 3 meter bred föreslås på den 
östra sidan av den del av Järnvägsgatan som ingår i planförslaget. Denna 
cykelbana är en del av det framtida nätet för separata cykelbanor inom 
Åstorp. Resterande del av cykelbanan från Östervägen till Västervägen/ 
Vramsvägen samt till centrum hanteras utanför detta projekt. 
Utredning av behovet av nya LSS-boenden och var dessa ska lokaliseras 
görs av Socialförvaltningen. Det finns idag inte några planer på att bygga 
ett LSS-boende inom aktuellt planområde. Inom planbestämmelsen B- 
Bostäder ingår även LSS-boende. Det finns därför möjlighet att förlägga ett 
LSS-boende inom planområdet om det blir aktuellt i framtiden. 
Utformningen av den nya bebyggelsen och gatustrukturen inom området 
medför att de flesta träd kommer att tas bort. Det kommer också att plantera 
nya träd, bland annat längs med gatan genom planområdet och i 
parkområdet. I de fall det bedöms lämpligt att behålla befintliga träd 
kommer dessa att behållas.  
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Den gamla idrottsplatsen ingår inte i planområdet. Det kommer inte att 
göras några förändringar där inom ramen för detta projekt. 
 

FÖRETAG OCH BOLAG 
NSR enligt skrivelse registrerad 2019-10-04 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade 
detaljplanen. Med anledning av detta vill NSR framföra följande: 

• Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära anslutning till 
körbar allmän väg. 

• Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar 
förekommer 

• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att 
säkerställa det viktigaste i gällande renhållningsordning för Åstorps 
kommun. 

(Bifogad bilaga redovisa inte i detta utlåtande.) 

Kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras med information från renhållnings-
ordningen och plankartan justeras så att renhållningsordningen kan följas. 
 

Kraftringen enligt skrivelse registrerad 2019-09-23 
Kraftringen avser att riva den nätstation som finns inom planområdet. 
Transformatorn i denna ska dock tillvaratas och sättas in i ny nätstation som 
avses att uppföras inom plankartans E-område. 
Den nya nätstationen kommer att matas norrifrån via den nya gatan. För att 
möjliggöra en ändamålsenlig elförsörjning av bebyggelsen i planområdet 
behövs nya ledningar dras från befintlig nätstation sydväst om planområdet 
vidare i Järnvägsgatan med stick ned till planområdets nya nätstation. 
Ska kvarteren delas in i flera fastigheter och elledningar behöver dras över 
en fastighet för att nå en annan behöver servitutsavtal upprättas. För 
ledningsdragning i gatumark/allmän platsmark utgår Kraftringen från att 
kommunen medger sådan nödvändig dragning och att Kraftringen har rätt 
att behålla, underhålla och förnya sådan infrastruktur. 

Kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras med information om att servitut krävs för 
ledningar som ska korsa kvartersmark. 
Ledningarna bör i första hand förläggas i gatumark/allmän platsmark.  
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PRIVATPERSONER 
Privatperson enligt skrivelse registrerad 2019-09-20 
Hej. Mitt namn är A.N. och boende i Åstorp. Jag är pappa till en dotter som 
är funktions hindrad, min dotter är idag 18 år. Det ska så småningom bli 
dags för henne att flytta hemifrån. Åstorp idag har inte lokaler som kan and 
vändas till avlastning/korttids boende. Även boende till handikappade är 
fullsatt, så min tanke i det hela är att där kanske finns utrymme till ett nytt 
boende på den tomten. Vad jag vet i dagens läge så finns där 12–13 
ungdomar som inom sin tid behöver boende i Åstorp, och det är en brist i 
kommunen redan. Vi har ingen hjälp i dagens läge gällande avlastning på 
grund av att där inte finns anrättningar i Åstorps kommun. Så detta står 
högst på min önskan att det finns en chans för en sådan instans på 
Björnekulla ås tomten, då pratar jag för dom andra ungdomarna också. 

Kommentar: 
Utredning av behovet av nya LSS-boenden och var dessa ska lokaliseras 
görs av Socialförvaltningen. Det finns idag inte några planer på att bygga 
ett LSS-boende inom aktuellt planområde. Inom planbestämmelsen B- 
Bostäder ingår även LSS-boende. Det finns därför möjlighet att förlägga ett 
LSS-boende inom planområdet om det blir aktuellt i framtiden. Din 
synpunkt kommer att föras vidare till kommunstyrelsen i och med att detta 
granskningsutlåtande utgör underlag till beslut om antagande av 
detaljplanen. 
 

Privatperson enligt skrivelse registrerad 2019-09-25 
Ang. Björnekulla fruktindustritomten. Då kommunen har ont om 
förskoleplatser och man nu planerar för ett helt nytt kvarter önskar jag att 
kommunen också planerar in en ny förskola på området. Kommunen har 
inte byggt så många nya förskolor och i dagens befintliga verksamheter är 
det redan fullbelagt med barn plus att många av de befintliga lokalerna är 
mindre bra ur arbetsmiljösynpunkt. 

Kommentar: 
Utredning av behovet av nya förskolor och var dessa ska lokaliseras görs av 
Bildningsförvaltningen. Det finns idag inte några planer på att bygga en 
förskola inom aktuellt planområde och planförslaget möjliggör inte heller 
att skolor byggs inom området. Detta beror på att det finns andra platser 
som är bättre lämpade att bygga förskola på, då dessa behöver ha god 
tillgång till utemiljöer för lek och lärande. Din synpunkt kommer att föras 
vidare till kommunstyrelsen i och med att detta granskningsutlåtande utgör 
underlag till beslut om antagande av detaljplanen. 
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Privatperson enligt skrivelse registrerad 2019-09-26 
Hej boende på Frejgatan. Även vi på Valen 13 accepterar inte en gata utan 
trottoar. I dagsläget genar 9 av 10 bilar från Långgatan till Prästgatan via 
Frejgatan. Sällan de kör i 30km snarare mellan 50–70. Gräsmatta mot husen 
vid Frejgatan. Ska den tas bort helt enligt ritning? Vi kommer inte acceptera 
att folk ska parkera längs vägen. Just nu görs det för att få ner hastigheten. 
Men eftersom att det är stordelen barnfamiljer efter Frejgatan så behövs en 
bättre trafikplan här. 

Kommentar: 
Planförslaget innebär att det anläggs trottoar längs båda sidor om 
Frejgatan. På sidan 25 i planbeskrivningen finn en illustration över hur det 
är tänkt att se ut på Långgatan och Frejgatan. 
Den tänkta bebyggelsen på västra sidan om Frejgatan är par- och radhus. 
Bostadstomterna kommer att gränsa mot trottoaren, på samma sätt som de 
befintliga bostäderna öster om Frejgatan. Byggnaderna kommer att ligga 
indragna från gatan och det finns utrymme för förgårdsmark.  
Parkering ska ske inom den egna fastigheten. Allmänna parkeringar 
kommer att finnas inom området som är markerat med ”PP1” på 
plankartan. 
Under planarbetet har ett tekniskt PM upprättats. Detta PM innehåller 
bland annat en trafikutredning. Trafikutredningen har varit utgångspunkt 
för utformningen av planförslaget. 
 

Privatpersoner enligt skrivelse registrerad 2019-09-26 
Björnekulla 
Björnekulla är ett bra namn på det nya bostadsområdet. Björnekulla 
livsmedelsindustri är väl känd både av åstorpare och besökare. Men i så fall 
utan efterledet -ås eller tillägget Ås. Vi har noterat att både sammanskrivning 
och särskrivning förekommit i olika sammanhang. Risken finns att den 
förvirringen fortsätter. Efterledet -ås förekommer i många ortsnamn. Sådana 
namn har växt fram i folkmun sen långt tillbaka i tiden och syftar oftast på att 
platsen är belägen på en höjd eller kulle, t.ex. Björnås och Ausås. 

Björnekullaås 
Björnekulla med efterledet -ås bildar namnet Björnekullaås. Området som ska 
bebyggas är visserligen beläget på Söderåsens nedersta sluttning men terrängen 
motiverar knappast det namnet. Dessutom är det ett otympligt ord med 
vokalmöte som inte " ligger bra i munnen" att uttala. 

Björnekulla Ås. 
Den här särskrivna varianten är mer obegriplig. Vad är det för en ås som ska 
heta Björnekulla?  

Eftersom namnet Björnekulla redan förekommer i flera sammanhang i vår 
kommun så skulle man kanske titta lite på om det finns alternativ.  
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Ett trevligt sådant kan vara: 

Klintagård 
Den mark som ska bebyggas har tidigare tillhört Klintagård, så det vore ett fint 
sätt att bevara minnet av "Åstorps äldsta kvarvarande boplats" i likhet med 
Haganäs och Bjärshög som fått sina namn efter två gamla gårdar. Och den fina 
korsvirkesgården, Klintagård, ligger vackert där ovanför och får äran att 
namnge det nya bostadsområdet som kommer att bli fint på en vacker plats. 

Kommentar: 
Tack för ert intressanta resonemang kring bostadsområdets namn. Eftersom 
planförslaget genom hela processen har varit namngivet Björnekulla ås 
kommer det att vara det namn som detaljplanen kommer att kallas för. 
Namnsättning av kvarter och gator kommer att ske i en senare 
beslutsprocess. Era tankar kommer att finnas med som underlag i 
namnsättningsarbetet. På sidan 20 läggs namnförslaget Klintagård till. 
 
 
 

SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR 
Plan- och genomförandebeskrivning 

• Planbeskrivningens text om buller kompletteras så att det blir tydligt 
vilka krav som ställs i plankartan 

• Planbeskrivningen kompletteras med ny information om gångbron 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om järnvägsgatans 
tänkta utformning och bullerplankets placering 

• Planbeskrivningen förtydligas angående de rekommendationer kring 
risk som finns i det tekniska PM:et 

• Planbeskrivningen kompletteras med information från renhållnings-
ordningen och plankartan justeras så att renhållningsordningen kan 
följas 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om att servitut 
krävs för ledningar som ska korsa kvartersmark 

Plankarta 

• Planbestämmelserna a1 och f2 utgår 

• Planbestämmelserna f1 och f3 omformuleras och ersätts med m1 och 
m2 

• Planbestämmelsen v1 införs på plankartan 

• Planbestämmelserna b1, b2, b3 och b4 omformuleras 
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• Planbestämmelsen f4 och b4 i granskningsförslaget ändras till f1 och 
b5 inför antagande 

• Plankartan kompletteras med bestämmelse om bullerskärm mellan 
spårområdet och Järnvägsgatan (egenskapsbestämmelsen plank) 
samt mellan spårområdet och användningsområdet PP1 
(egenskapsbestämmelsen m3)  

Övrigt 

• Nytt underlag tillkommer ärendet 
o Komplettering av bullerutredningen, daterad 2020-03-02 
o Komplettering av riskutredning, daterad 2020-02-24 

 
Därutöver har endast mindre redaktionella ändringar gjorts i plan- och 
genomförandebeskrivning och plankarta. 
 
Följande sakägare har inkommit med yttrande och inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda: Fastighetsägare Valen 11, Valen 13 och Valen 14.  
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Granskningsutlåtandet har upprättats av Ola Eriksson, planarkitekt, 
tillsammans med Anna Sara Bergkvist, planarkitekt Metria AB. 

 
 
 
Samhällsförvaltningen 
Åstorp 2020-05-20 
 
 
 

Ola Eriksson 

Planarkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER
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Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Utformning
fördröjning Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av minst 400,0 kubikmeter,

PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd
skydd 2,5 Bullerskydd med en höjd av angivet värde i meter över anslutande marknivå

ska finnas mellan spårområdet och Järnvägsgatan, PBL 4 kap. 12 § 1 st 2 p.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år., PBL 4 kap. 21 §
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats., PBL 4 kap. 7 §

Åstorps samhälle och kommun, Skåne län

Detaljplan för Gladan 2 m.fl.
Björnekulla Ås

Ola Eriksson
planarkitekt

Camilla Eriksson
chef Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Utformning
))0,0 Högsta totalhöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

)—0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Takterass med ljuddämpad uteplats ska anordnas på huvudbyggnaden, PBL 4
kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b3 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av minst 400 kubikmeter ska
finnas under parkeringshuset, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b4 Fasad  på sida mot spårområdet ska vara tät och utföras i minst brandklass
IE30., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utfart

Ø P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

Störningsskydd
m1 Vid bostäder ska minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ordnas med

en ljuddämpande sida, där så krävs enligt gällande riktvärden, PBL 4 kap. 12 §
1 st 1 p.

m2 Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam uteplats till
bostäderna ska utföras eller placeras så att de klarar gällande riktvärden för
trafikbuller, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m4 Utrymningsvägar ska finnas på sida bort från spårområdet, PBL 4 kap. 12 § 1
st 1 p.

m5 Balkonger, uteplatser och lekplatser ska placeras på sida bort från
spårområdet (sida mot sydost), PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Lägenhetsfördelning
v1 Lägenheternas storlek får maximalt vara 35 kvadratmeter, där så krävs enligt

gällande riktvärden, PBL 4 kap. 11 § 1 st 3 p.

Omfattning

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

m6 Vid markparkering inom 15 meter från spårområdet ska skydd i form av tät
skärm eller plank uppföras mellan spårormrådet och markparkeringen, 
PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m3 Bullerskydd med en höjd av 2,5 meter över anslutande marknivå ska uppföras
minst 3 meter från fastighetsgräns mot spårområdet. Bullerskyddet kan
anslutas till parkeringshus som uppförs med tät fasad mot spårområdet., 
PBL 4 kap. 12 § 1 st 2 p.

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TORG Torg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GÅNG Gångväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BCK Bostäder, Centrum, Kontor, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

C Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

PP1 Parkering, Parkeringshus, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1 Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

T Trafik, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

b1 Fönster och fasader samt takfot på sida mot spårområdet ska utföras i minst
brandklass IE30., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Friskluftsintag ska placeras på tak eller sida bort från spårområdet., PBL 4 kap.
16 § 1 st 1 p.
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Sammanfattning

Fotgängare och cyklister ska prioriteras före 
biltrafiken inom kvarter Gurkan och kvarter 
Gladan. Kollektivtrafik och biltrafiken prioriteras 
kring området med attraktiva kopplingar för de 
boende och verksamma. Det interna gatunätet 
utformas på de gåendes villkor men tillgodoser 
bilisternas behov av tillgänglighet och när-
het. Gatorna ska vara korta med vertikala och 
horisontella sidoförskjutningar där intressanta 
plaster och husfasader skapar olika fonder och 
bidrar till god boendemiljö med utrymmen för 
rekreation och lek. Omkringliggande gatunät 
får en uppsamlande karaktär där Järnvägsgatan 
fortsättningsvis kommer att användas för lokal 
och regional genomfartstrafik. Även om gator-
nas karraktär och funktion bibehålls kommer en 
ny gestaltning att bidra till en trafiksäkrare miljö. 
Syftet med att dela in gatunätet i olika karaktärer 
är att skapa miljöer med god orienterbarhet där 
det är enkelt att förstå hur olika trafikanter ska 
bete sig samt vilket trafikslag som är prioriterat. 
Områdets nya parkeringsbehov blir totalt cirka 
310 bilplatser och 580 cykelplatser.

Trafikbullerberäkningarna tar hänsyn till när-
liggande väg- och tågtrafik för år 2017 samt 
år 2040. Resultatet jämförs mot förordningen 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
enligt lydelsen efter den 1 juli 2017. Flertalet av 
byggnaderna på planområdet kan klara buller-
kraven med enkla åtgärder, som att till exempel 
tillämpa dämpad sida. Det finns dock vissa fast-
igheter som kräver ytterligare åtgärder, exem-
pelvis i form av ändrad utformning av huskropp 
eller ändrat användningsområde av byggnad.

Riskberäkningarna för farligt gods och urspår-
ning visar att risknivån för de flesta byggnder 
inom utredningsområdet är relativt låg, men på 
en nivå där åtgärder bör åtgärdas för de hus som 
ligger närmast spåren. Eftersom det planeras för 
relativt tät bebyggelse, med flerbostadshus och 
annan känsligare verksamhet, är det motiverat 
med vissa riskreducerande åtgärder eftersom 
konsekvenserna vid en olycka kan bli allvarliga 
även om sannolikheten är låg. Åtgärder föreslås 
därför på fasaderna på husen som ligger inom 
40 meter från spår 5.

De gotekniska förutsättningarna inom kvarter 
Gurkan och kvarter Gladan utgörs av fyllning 
med sand eller sandmorän som underlagras av 
lermorän. Grundläggningsförutsättningarna för 
området bedöms som goda och inga stabilitets-
problem kan förväntas för planerade byggnader. 
Schaktmassor från området kan användas för 
mark-och terrasseringsarbeten.

För att uppnå en god dagvattenhantering inom 
kvarteret bedöms en fördröjning på minst 400 
m3 per hektar reducerade yta behövas. Fördröj-
ningen ska i först hand ske inom kvartersmark. 
Förslagsvis kan fördröjningen ske med 2 multi-
funktionella ytor och en underjordisk fördröj-
ningsvolym i samband med parkeringshuset 
eller i form av öppna diken, om utrymme finns. 
Det är viktigt att inga instängda ytor skapas el-
ler att lutningar medför att vattnet rinner in på 
fastigheter. 
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1.
1.1. Syfte
I samband med att detaljplaneprocessen för 
fastigheterna Gurkan 1 och Gladan 2 i Åstorps 
kommun påbörjades tog Sweco fram ett tekniskt 
PM som omfattade trafik, buller och eventuella 
risker i samband med transporter av farligt gods 
på järnvägen. PM:et låg som underlag till paral-
lella uppdrag för planförslag till området som 
avslutades vid årsskiftet 2017/2018. 

Denna utredning, etapp två, är gjord som ett 
tillägg efter att kommunen och markägarna 
Kvidingebyggen har valt vilket planförslag som 
ska jobbas vidare med för Björnekulla Ås, det vill 
säga  kvarter Gurkan och kvarter Gladan. Utred-
ningen innehåller beräkningar, bedömningar, 
utvärderingar och eventuella åtgärder för att 
uppnå riktlinjer och normer som fastställdes i 
etapp ett, samt studier för dagvatten och geo-
teknik, vilket inte ingick i etapp ett. 

1.2. Omfattning
Utredningen omfattar en analys av generella och 
lokala förutsättningar samt de teknikspecifika 
problemställningarna som framkommit inom 
planprocessen.

Trafik – inom utredningen ingår prioritering av väg-
nätet inom planområdet samt anslutningar till det 
kringliggande gatunätet. Gatunätet identifieras och 
gatorna får olika karaktärer samt att gaturummet 
gestaltas. För att identifiera karaktärer och priori-
tering för vägnätet har livsrumsmodellen använts. 
För fotgängare och cyklister studeras koppling till 
Söderåsen, möjlig koppling till centrala Åstorp och 
tågstationen via befintlig bilbro och ny gångbro.  Par-
keringsbehovet beräknas för bilar och cyklar för både 
boende, besökande, anställda och resenärer med 
kollektivtrafik. 

Buller – inom utredningen ingår uppdatering av be-

fintlig modell, framtagen under etapp ett, där hänsyn 
till ny bebyggelse inom området ej ingick. I denna 
utredning är planerad bebyggelse inom området in-
kluderad i modellen. Även ett parkeringsgarage, som 
är placerat mellan planområdet och järnvägen, finns 
med i beräkningen. Den tidigare utredningen ligger 
till grund för denna beräkning. Spår- och vägtrafik 
har uppdaterats till aktuella siffror. Beräkningarna tar 
hänsyn till närliggande väg- och tågtrafik för år 2017 
samt år 2040.

Olycksrisk – inom utredningen ingår att risker från 
transporter med farligt gods via Åstorp analyseras 
genom beräkningar av individ- och samhällsrisk. 
Risknivåerna värderas därefter mot riktlinjerna som 
är aktuella i Skåne län (RIKTSAM). Rekommenderade 
åtgärder tas fram och deras effekt på individ- och 
samhällsrisk beskrivs. Därefter görs en ny värdering 
efter åtgärder. Beräkningar av individ- och samhälls-
risk utgår från sannolikheter för urspårning och efter-
följande utsläpp av farligt gods. Riskanalysmetodiken 
bygger på händelseträdsanalys och innefattar konse-
kvensberäkningar av de scenarier som utgör fara för 
dödsfall eller allvarliga skador utanför spårområdet. 

Geoteknik – inom utredningen ingår en översiktlig 
geoteknisk undersökning som omfattar  skruvprov-
tagningar och/eller metodstopp samt CPT-sondering 
och/eller metodstopp. Inom undersökningen ingår 
även observationer av grundvattnet vilket genomförs 
via filterförsedda grundvattenrör och mätningar av 
markradon. Resultaten redovisas i text och ritningar 
samt en övergripande rekommendation inför fortsatt 
arbete. 

Dagvatten – inom utredningen ingår en analys och 
beskrivning av konsekvenserna för dagvattenflödet 
och principer för hantering av dagvattnet samt di-
mensionering av fördröjningsmagasin/volym utifrån 
NSVA:s krav. Utredning syftar till att klargöra befint-
liga förhållanden samt identifiera vilka möjligheter för 
dagvattenhantering som finns för att uppnå hållbara 
lösningar. I utredningen ingår en analys för att skydda 
järnvägen mot nedströms vattenavrinning samt om-
rådets påverkan av skyfall och kraftig nederbörd. 

1. Bakgrund
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1.3. Förutsättningar
Björkekulla Ås ligger i de östra delarna av Åstorp 
strax öster om stationsområdet. Området omfat-
tar idag ett antal nedlagda industribyggnader 
med låg nyttjandegrad. Björnekulla fruktindu-
strier har tidigare haft sin verksamhet i dessa 
lokaler. 

Området är inhägnat med galler vilket tillsam-
mans med Järnvägsgatan bidrar till en kraftig 
barriär mellan bostadsområdet och stationsom-
rådet. Även stationsområdet och järnvägsspåren 
bidrar till en barriär mot de centrala delarna av 
Åstorp. Kopplingen till stationsområdet och de 
centrala delarna  av Åstorp sker idag via bilbro 
i söder och gång- och cykeltunnel i norr. Plan-
området omfattar totalt en cirka 4,9 hektar stor 
yta. Inom området förekommer relativt stora 
höjdskillnader mellan ungefär +37,1 och +43,4, 
fallande mot väster. Marken utgörs i huvudsak av 
hårdgjorda ytor.

Bebyggelse enligt planförslaget
Planförslaget innebär att industriområde och 
Björnekulla Ås omvandlas till ett bostadsområde 
med mellan 200-250 bostäder. Området ska 
innehålla en blandning och bredd av upplåtel-

seformer, bostadsstorlekar och hustyper för att 
tilltala flera olika målgrupper. Avsikten är att 
erbjuda ett boende som genom sitt läge nära 
kollektivtrafik, centrum och natur underlättar ett 
aktivt och socialt liv. Området ska betraktas som 
ett bostadsområde och inte en utvidgning av 
Åstorps centrum. En flexibel planläggning ska ge 
förutsättningar för att i liten skala erbjuda verk-
samheter i form av kontor och mindre service 
eller handelsverksamhet såsom café, frisör, cykel-
verkstad eller liknande lokaler i bebyggelsen. 

Området ska kopplas samman med omgivande 
stadsdelar i Åstorp och understödja kontakten 
med omgivande landskap och rekreationsområ-
den. Höjdskillnaderna ska utnyttjas till att få ut 
så mycket användbar byggnadsyta som möjligt 
utan att skugga eller skymma omgivande be-
byggelse mer än nödvändigt. I områdets östra 
del placeras par- och radhus i olika formationer 
som möter den omgivande lägre villabebyggel-
sen. Bebyggelsen föreslås vara i ett till tre plan. 
Områdets byggnader växer i höjd i takt med att 
marknivån blir lägre och avståndet till befintlig 
bebyggelse blir längre i syfte att anpassa ny be-
byggelse med befintlig. Antalet våningar i om-
rådets västra del föreslås generellt inte överstiga 
sex våningar. Som profilbyggnad föreslås en hö-
gre huskropp i upp till åtta våningar i områdets 
västra del. Byggnaden blir ett riktmärke för både 
det nya området och hela Åstorp. 

Längs Järnvägsgatan placeras lamellhus med 
mått som medger genomgående lägenheter 
och enkelsidiga lägenheter åt söder. Lamellhu-
sen kan lämpligen uppföras i fyra våningar med 
möjlighet till penthouse. Ny bebyggelse längs 
med Långgatans norra gräns bör inte överskrida 
två våningar över gatunivå för att anpassas till 
befintliga gatuhus. Suterräng bedöms som 
lämpligt där mark och terrängförhållanden till-
låter. 
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Planförslaget enligt Gunilla Svensson arkitekter, illustrationen 
visar planerade uteplatser/balkonger markerade med rött vilket 
ligger till grund för bullerberäkningarna. 

Grönstruktur enligt planförslaget
Områdets koppling till Söderåsen ska vara tydlig, 
för att åstadkomma det ska planområdet inne-
hålla samma typ av växlighet som förekommer 
på åsen. På så vis kommer åsen att ”klättra ner” 
mot centrum för att bygga vidare på Åstorps 
tätort som ”Söderåsstaden”. Stor hänsyn bör tas 
till befintlig topografi och vegetation för att på 
så vis skapa en attraktiv utemiljö. Mindre grup-
per av träd ska i så stor utsträckning som möjligt 
sparas. Områdets grönytor är viktiga för hante-
ring av dagvatten. Privata uteplatser, balkonger 
och terrasser är högt prioriterat hos flera av 
målgrupperna. Det finns en övergripande tanke 
kring gemensamma halvprivata utemiljöer istäl-
let för egna trädgårdar. 

Den mänskliga skalan och de gröna inslagen i 
stadsrummet är av stor vikt. Markbeläggningen 
för gångvägar, parkeringsplatser bör ges en till-
gänglig utformning. En ny gångbro över järnvä-
gen skapar en koppling till centrala Åstorp. Där 
gångbron landar ska en inbjudande och vacker 
mötesplats i form av ett torg skapas. 

Parkeringsgarage
I bullerberäkningen har parkeringsgaraget  
antagit en höjd på 4 meter. Minst en långsida 
och båda kortsidorna måste vara täta för att ge 
beräknad effekt. (Beräkning har även gjorts på 
8 meter högt parkeringsgarage, vilket endast 
påverkar en byggnad marginellt. Detta redovisas 
nedan.) I beräkningsmodellen finns en öppning 
på 7 meter i fasaden för passage ut till parke-
ringsplatser norr om garaget.

Observera att buller i parkeringsgaraget inte 
ingår i bullerberäkningen. Detta kan vara särskilt 
förekommande om garaget har en otät fasad 
som vetter mot bostadsområdet.

Infrastruktur
Befintligt cykelvägnät är mycket begränsat i Ås-
torp idag. Cykling sker i huvudsak i blandtrafik 
på det lokala vägnätet samt via separat cykel-
bana i samband med passage över och under 
järnvägen. Enligt planförslaget bör gång- och 
cykeltrafik samt kollektivtrafik prioriteras före 
biltrafik.

Informationen gällande trafikflöden är tillhanda-
hållen från Åstorps Kommun. Trafiken inne på 
området bedöms som försumbar och är inte 
med i beräkningen.

Väg ÅDT 
2016

Andel 
tung tr. 
2016 [%]

Hastighet 
idag 
[km/h]

ÅDT 
2040

Andel 
tung tr. 
2040

Hastighet 
2040 
[km/h]

Järnvägsga-
tan1

2600 6,5 50 3720 6,5 40

Långgatan 1316 28 50 1880 28 40

Frejgatan 1000 10 30 1430 10 30

Prästgatan2 1000 10 30 1430 10 30

1 Uppmätt efter avfart från väg 21 
2 Uppskattning baserad på Frejgatan
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Tågtyp Antal 
2017 

Antal 2040 Maxhastighet1 
2017/2040 [km/h]

Medellängd 
2017 [m]

Medellängd 
2040 [m]

Maxlängd 
2017 [m]

Maxlängd 
2040 [m]

Pågatåg genomgående 56 54 40 80 100 150 150

Pågatåg vändande2 20 68 40 80 100 150 150

Godståg genomgående 243 454 40 450 550 630 730

Godståg vändande2 4 0 40 450 550 630 730

1 Hastigheten ökar till 60 km/h vid sista växeln österut.
2 Dessa tåg går endast söderifrån och fram till Åstorps station där de stannar och vänder söderut igen. Obs. antalet tåg i tabellen 
motsvarar en enkeltur.
3 Av dessa tåg går 11 st mot/från Ängelholm och 13 st mot/från Hässleholm.
4 Av dessa tåg går 21 st mot/från Ängelholm och 24 st mot/från Hässleholm.

Trafikdata för järnvägen kommer från Trafikver-
ket1. Norr om stationen delar spåret sig i två rikt-
ningar, ett går vidare norrut mot Ängelholm och 
det andra österut mot Hässleholm vilket framgår 
av fotnoterna i tabellen. Tågtyperna är uppde-
lade i genomgående och vändande där antalet 
vändande tåg redovisas i enkelturer vilket inne-
bär att ett tågset redovisas två gånger i tabellen, 
när det kör in och när de kör tillbaka ut samma 
väg som det kom.

Samtliga Pågatåg som går norrut kör mot 
Hässleholm. Antalet persontåg är som mest 88 
per dygn och antalet godståg 45 per dygn. 

Vissa av godstågen går mot Ängelholm medan 
andra går mot Hässleholm. Tågtrafik nattetid 
(22:00 – 06:00) är begränsad till 5 godståg res-
pektive 9 pågatåg per natt.

Fördelning av transporter
Åstorps station har åtta spår. En sammanställ-
ning av hur fördelningen av tåg ser ut mellan 
de olika spåren har tagits fram med hjälp av Tra-
fikverket 2. En karta över spåren och dess numre-
ring visas nedan.

Persontågen går på spår 1 och 3 med jämn fördel-
ning mellan spåren. Godstågen, som kan ha vagnar 
med farligt gods, går primärt på spår 4 och 5 vilket 
inte förväntas ändras. Spår 7 och 8, som ligger när-
mast planområdet, används nästan inte alls. När de 
används rör det sig om förflyttning av vagnar, upp-
ställning eller liknande. 

Karta över spåren i Åstorp och dess numrering. Spår 1 ligger i 
nordväst och spår 8 i sydost.

Kartunderlag
Underlag som använts är baskarta med höjdni-
vålinjer, fastighetsgränser, bostäder och övriga 
byggnader samt väg och spårdragning. Material-
kommer från Åstorps kommun. Vid beräkningen 
har nuvarande industribyggnader samt komple-
mentbyggnader tagits bort från planområdet 
samt även den industribyggnad som ligger 
direkt norr om planområdet. Dessa byggnader 
kommer att behöva rivas för att ge plats åt till-
kommande bostadsbebyggelse. Den antagna 
byggnadshöjden är 7,4 meter för befintliga bo-
stadshus som ligger utanför planområdet. För 
befintliga flerbostadshus och andra byggnader 
har beräknad höjd baserats på antalet våningar.
Illustrationer för tillkommande byggnader, samt 
byggnadshöjder på planområdet, är tillhanda-
hållna från kommunen.

1 Mailkontakt.med.Tore.Edbring.i.samband.med.bullerutredningen,.2017-08-16.
.2.Mailkontakt.med.Helena.Rosenlind.2017-06-14.och.Tore.Edbring.2017-06-16.
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2.2. Trafik

2.1. Gatunät
Inom det framtida bostadsområdet ska endast 
behörig trafik röra sig, alltså de boende och 
anställda inom området samt besökande. 

på 5,5 meter så att två fordon kan mötas. Om 
gatan är mötesfri ska körbanebredd vara minst 
3,5 meter. 

Omkringliggande gatunät får en uppsamlande 
karaktär då Järnvägsgatan fortsättningsvis 
kommer att användas för lokal och regional 
genomfartstrafik. 

Längs Järnvägsgatan bör parkeringshusets 
entréer knytas till passager/övergångsställen, så 
att de placeras där folk naturligt kommer vilja 
korsa gatan. 

Koppling 
Närheten till stationsområdet och de  centrala 
delarna av Åstorp behöver stärkas för att resor 
med hållbara transporter ska väljas framför 
bilresor. En ny koppling över järnvägen 
bidrar till en ökad närhet till stationsområdet 
för Björnekulla Ås samt för de övriga östra 
delarna av Åstorp tätort. Kopplingen kommer 
att omfatta en gångbro för fotgängare och 
vara placerad nordost om stationshuset 
och perrongerna. Gångbrons placering bör 

7m
4,5m

~1m ~6,5m ~1.5m

6,5m 2,3m 1,7m

Gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik 
ska prioriteras före biltrafik. Det interna 
gatunätet utformas i första hand för fotgängare 
och cyklister, men fordonstrafiken ska ha 
tillgänglighet och möjlighet att angöra och 
passera runt området. Gatorna i det interna 
nätet ska inte vara långa och enformiga utan 
med fördela ha vertikala och horisontella 
sidoförskjutningar med intressanta plaster 
och husfasader i fonden. Sopbil, flyttbil och 
räddningsfordon ska kunna ta sig genom 
området. Räddningstjänsten kräver att 
gatusektionen utformas med körbanebredd 
på minst tre meter och utrymme för 
uppställningsplats på 5 x 12 meter. För 
avfallshantering inom Åstorp gäller att 
gatusektioner ska utformas med körbanebredd 

Söderåsen

Björnekulla Ås

centrala Åstorp

stationsområdet

Illustration av gatunätet, kopplingar och stråk inom och kring Björnekulla Ås.
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gående och cyklande som korsar gatan. Detta 
kan lösas med cykelöverfart eller väjningsplikt.

Gångbron kopplas till befintligt och framtida 
gång- och cykelvägnät. Cyklister kommer ha 
tillgång till attraktiv parkering på både den 
östra och den västra sidan om järnvägen 
med närhet till gångbrons entré. Inom detta 
utrymme ska även biljettautomater, väderskydd, 
sittmöjligheter, belysning och planteringar 
införas för att skapa goda väntutrymmen. 
Gångbron utformas med hissar så att resenärer 
med cykel, barnvagn, rullstol, rullator med mera 
kan nyttja den.

Stråk
För fotgängare och cyklister skapas en attraktiv 
genväg i form av ett stråk genom Björnekulla 
Ås som kopplar till gångbron, stationsområdet, 
centrala Åstorp och rekreationsområdet vid 
Söderåsen. Detta stråk kommer ske delvis via 
blandtrafik och delvis via separata gång- och 
cykelbanor som förses med god belysning, bra 
markunderlag och möjlighet att vila, sitta och 

parkera sin cykel längs stråket.

studeras närmere för att beakta om en möjlig 
anslutning till plattformarna är möjlig via smärre 
ombyggander i framtiden. På så vis undviks 
befintlig gångpassage i spårområdet. 

Gångbron landar mellan spårområdet och 
Järnvägsgatan vilket kräver att ett trafiksäkert 
övergångsställe och cykelpassage införs mellan 
gångbrons entré och det nya torget för att 
säkerställa de oskyddade trafikanternas säkerhet.

Passagen för gående och cyklande över 
Järnvägsgatan bör höjas upp för att säkerställa 
låga hastigheter hos motorfordonstrafiken. 
Det är även positivt om den upphöjda ytan har 
ett annat markmaterial än asfalt, till exempel 
samma markmaterial som torgytan. Ytan ska 
vara så pass stor så att den täcker in de riktningar 
som gående och cyklande kan tänkas passera 
gatan i, men inte större än nödvändigt. Annars 
finns en risk att  bilisterna ökar hastigheten 
innnan de passerat hela ytan. Övergångsstället 
bör plasseras längst västerut riktat mot 
trappan/hissen och cykelpassagen österut mot 
cykelställen. Platsen föreslås regleras så att 
trafik på Järnvägsgatan ska lämna företräde för 

170323 Sk i s s , B jö rneku l la Ås , Skala 1:1000 (A3)
g u n i l l a s v e n s s o n a r k i t e k t k o n t o r a b k a r l X I I g a t a n 8 a , 2 2 2 2 0 l u n d t e l : + 4 6 4 6 1 5 0 7 4 0 w w w . g u n i l l a s v e n s s o n . s e

Illustration av upphöjd passage för fotgängare och cyklister över Järnvägsgatan till gångbron över och till spåren.
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2.2. Parkering
Boendeparkering för bil och cykel ska lösas på 
kvartersmark medan gatuparkering i första hand 
ska utgöras av korttids-och besökandeparkering. 
I området ska parkering för personer med 
funktionshinder införas nära entréer och viktiga 
målpunkter. Enligt Boverkets Byggregler ska en 
bilplats för rörelsehindrade kunna ordnas inom 
25 meters gångavstånd. Handikappförbunden 
rekommenderar att 5 procent av det 
totala antalet bilplatser är anpassade för 
rörelsehindrade.

Boendeparkeringen får med fördel samordnas 
för flera olika kvarter då detta leder till 
yteffektiva parkeringslösningar. Inom området 
ska även parkering för kollektivtrafikresenärer 
införas, detta bör med fördel ske närmast 
järnvägen där bebyggelse inte lämpar sig på 
grund av risk- och bullerinverkan. Markytan 
mellan spårområdet och Björnekulla Ås är en 
lämplig lokalisering för ett parkeringshus i två 
våningar. Pendelparkeringen kräver att den nya 
gångbron och koppling till stationsområdet 
införs för att det ska komma att nyttjas av 
resenärerna. Pendlarparkeringen kommer 
att vara separerad från boendeparkeringen 
och avgiftsbeläggas alternativt endast vara 
tillgänglig via  ett JOJO-kort eller liknanade. 
Pendlarparkering för cyklister ska anordnas i 
nära anslutning till gångbron och vara attraktivt 
utformad med belysning, väderskydd samt 
möjliggöra fastlåsning av cykeln.

Åstorps kommun har ingen parkeringsnorm. I 
stället används de riktlinjer som togs fram i 
Tekniskt PM  för Björnekulla Ås etapp ett.

bilparkering cykelparkering
������� 8.bpl/1000.kvm 2.cpl/lgh

småhus. 1,1*.bpl/bostad löses.inom.fast.

kontor 15.bpl/1000.kvm 12.cpl/1000.kvm

centrumhandel 30.bpl/1000.kvm 20.cpl/1000.kvm

grundskola 5.bpl/1000.kvm 40.cpl/1000.kvm

förskola 12.bpl/1000kvm 20.cpl/1000.kvm

restaurang 15.bpl/1000.kvm 10.cpl/1000.kvm

* varav 0,1 bpl/bostad är för besökande

Parkeringsberäkning
Enligt planförslaget ska Björnekulla Ås bebyggas 
med 225 bostäder varav cirka 80 ska vara 
radhus och 145 lägenheter i flerbostadshus. 
Lägenheterna antagas i snitt uppgå till 75 
kvadratmeter och omfatta 1-3 rum och kök. 
Radhusen har antagits vara något större, i snitt 
120 kvadratmeter. Inom området ska även viss 
centrumhandel och en liten andel kontor ingå 
för att bidra till ett levande område dygnet runt 
med andra ord ska aktiviteter ske inom området 
även när de boende är på sitt arbete, skola eller 
liknande.

Idag finns det cirka 90 parkeringsplatser på 
den västra sidan av stationsområdet för bland 
annat pendlande resenärer. Av dessa platser 
nyttjas ungefär 75% (indata från Trafikutredning 
centrala Åstorp) det finns alltså ett behov på 
cirka 70 parkeringsplatser på den västra sidan 
idag. Resenärer med kollektivtrafik antas öka 
framöver vilket medför att ungefär lika många 
platser bör införas öster om stationsområdet. 

Parkeringsbehov hela området
kvm bil-

parkering
cykel-
parkering

������� 10.800 87.bpl 288.cpl

radhus 9.600 80.bpl 160.cpl

kontor 2.300 35.bpl 28.cpl

centrumhandel 2.300 69.bpl 46.cpl

pendelparkering 70.bpl 40.cpl

totalt 341 bpl 562 cpl
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Totalt sett behövs cirka 340 bilplatser och 
560 cykelplatser. Fördelningen av behovet av 
bilparkeringsplatser  syns i tabellen nedan. 
Parkeringshuset har enligt skisserna plats för 
175 bilplatser, vilket ger ett underskott på cirka 5 
platser.  

Hantering av parkeringsbehov
tot p-hus mark-.p

������� 87.bpl 72.bpl 15

radhus 80.bpl 8.bpl 80.bpl

kontor 35.bpl 33.bpl 2.bpl

centrumhandel 69.bpl 67.bpl 2.bpl

pendelparkering 70.bpl

totalt.behov 180.bpl 99.bpl

utrymme 175.bpl

skillnad -.5.bpl

Samnyttjande
Samnyttjande medför att ett antal bilplatser 
nyttjas av fler olika brukare under samma dygn 
och därmed minskas det totala behovet av antal 
platser.

Då majoriteten av bebyggelse inom Björnekulla 
Ås är bostäder kommer graden av samnyttjande 
att vara relativt låg. Det är viktigt att man är 
restriktiv med att samnyttja parkeringsplatser 
som är avsedda för boende då man alltid ska 
ha en rimlig möjlighet att lämna bilen hemma 
för att istället använda sig av ett hållbart 
transportmedel. Då boendeparkeringen 
antagligen kommer vara fasta för både bil och 
cykel är det inte möjligt att samnyttja dessa 
med andra verksamheter. Dock kan ett antal 
parkeringsplatser i p-huset till nyttjas dagtid av 
pendelresenärer till kontoren och kvällstid och 
helger av besökare till centrumhandeln. 

För att samnyttjande ska kunna ske krävs det 
att parkeringen är öppen och att de anställda 
inte har en egen given plats. Nedan framgår 

grad av samnyttjan för respektive verksamhet, 
där siffrorna baseras på Lunds kommuns 
parkeringsnorm. Samnyttjande för boende 
anges som 100% eftersom det inte är aktuellt i 
detta fallet.

Beläggning vardag.
10-16

fredag.
16-19

lördag.
10-13

boende 100% 100% 100%

kontor 80% 20% 10%

butiker 40% 90% 100%

Parkeringsbehovet i p-huset kan med 
samnyttjande minskas enligt nedan

Parkeringsbehov vid samnyttjande
vardag.
10-16

fredag.
16-19

lördag.
10-13

������� 72.bpl 72.bpl 72.bpl

radhus 8.bpl 8.bpl 8.bpl

kontor 27.bpl 7.bpl 4.bpl

centrumhandel 27.bpl 61.bpl 67.bpl

totalt.behov.i.
p-huset.vid.
samnyttjan

134.bpl 148.bpl 151.bpl

utrymme 175.bpl

skillnad +.41.bpl +.27.bpl +.24.bpl

Parkeringsförslag
Framtaget planförslag redovisar att radhusen 
i östra delarna av Björnekulla Ås har egen 
parkering utanför bostaden för de boende, 
medan besökande antas nyttja parkeringshuset.  
Föreslagna radhus i de sydvästra delarna av 
området har boendeparkering i närheten till 
bostaden och besöksparkering i parkeringshuset. 
Föreslagna gathus har boendeparkering 
parallellt med gatan (kantstensparkering) 
och besöksparkering i parkeringshuset. 
Kantstensparkeringen i de mest centrala 
lägena av Björnekulla Ås föreslås regleras som 
besöksparkering (korttidsparkering) åt kontor 
och centrumhandeln. Anställda på kontor 
och handel föreslås parkera i parkeringshuset. 
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40 bpl vid radhusen

15 bpl v
id m

arklägenheter

175 bpl i parkeringshuset 

fördelat på två plan

70 bpl i markplan bakom 

parkeringshuset

4 bpl i centralt läge

12 bpl vid radhusen

40 cpl

40 cpl

Inspirationsbilder på öppna parkeringshus med gröna fasader.

Illustration på parkeringslösningen för Björnekulla. Rött= boendeparkering, grönt= parkering för handel och kontor, gul= pendelparkering.

För boende och besökande i föreslagna 
flerbostadshus sker parkering i parkeringshuset. 

För pendelparkeringen föreslås parkering ske 
på en öppen markyta bakom parkeringshuset. 
Om parkeringen för boende, besökande och 
anställda inom Björnekulla Ås separeras från 
pendelparkeringen skapas en möjlighet att ge 
olika användaråtkomst till de olika parkeringarna 
vilket också meför att betalning, skötsel och drift 
kan särskiljas.

En fördel med att placera pendelparkeringen 
bakom parkeringshuset är att denna kan göras 
billigare och även bidra till att parkeringshuset 
inte behöver bli så högt och skymma sikten 
mellan Björnekulla Ås och centrala Åstorp. Ett 
högt parkeringshus skapar en mer instängd 
känsla för fotgängarna och cyklister som rör 
sig längs Järnvägsgatan. Om markparkeringen 
bakom parkeringshuset inte införs behöver 
parkeringshuset bli ytterligare en våning högt då 
pendelparkeringen placeras på våningsplan tre i 
parkeringshuset. Att placera parkeringen bakom 
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Inspirationsbild på cykelparkering med väderskydd.

parkeringshuset medför även att parkeringen 
blir mindre synlig. 

Parkeringshuset utformas med fördel som 
ett öppet parkeringshus med en transparent 
och öppen fasad mellan parkeringshuset och 
Björnekulla Ås medan fasaden mot järnvägen 
är sluten för att skapa bullerskydd. Ett öppet 
parkeringshus är en billigare lösning som inte 
kräver något ventilationssystem, kan byggas 
med lägre takhöjd med mera. Det är även en 
lösning som upplevs tryggare för personer både 
i och utanför parkeringshuset då ljusinsläppen 
blir bättre samt in- och utsikten generös.  
Det övre planet föreslås utformas som ett 
parkeringsdäck vilket innebär en öppen lösning. 
För att boende inom Björnekulla Ås ska slippa se 
parkerade bilar kan parkeringsdäcket utformas 
med grönskande spaljéer och pergolas eller 
utformas med sedumtak. 

Konstruktionen av parkeringshuset bör inte 
omöjliggöra att i framtiden kunna bygga ett 
tredje parkeringsplan, vilket skulle kunna 
användas för att skapa fler parkeringsplatser för 
besökare till Åstorps centrum. För att skapa en 
hållbar färdmedelsfördelning är det viktigt att  
tänka på att ett överskott av parkeringsplatser 
ökar tillgängligheten med bil, vilket ofta leder 
till att fler väljer bilen som färdmedel. Därför 
är det viktigt att en eventuell utbyggnad av 
ett tredje parkeringsplan inte sker för tidigt, 
för att inte riskera att skapa ett behov av 
bilparkeringsplatser som egentligen inte behövs.

Cykelparkering
Cykelparkeringen för de boendeinom området 
placeras nära entréerna samt för besökande och 
anställda i närheten till kontor och handel.  För 
pendelparkeringen föreslås cykelparkeringen 
placeras på torget väster om Järnvägsgatan, 
denna parkering bör utformas med 
väderskydd, belysning och möjlighet till ramlås 
(förslagsvis kan taken utformas med sedum likt 
parkeringshuset tak). På illustrationen längst 
ned på sidan visas en plan för bilparkeringens 
placering inom Björnekulla Ås samt 
cykelparkeingen för pendelresenärer, anställda 
och besökande till kontor och centrumhandel. 
Fotona visar inspiration på parkering med gröna 

inslag och ”öppna” fasader.
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2.3. Gaturum
Inom Björnekulla Ås kommer ett antal mindre 
bostadsgator införas och knytas samman 
med befintliga kringliggande gator.  För att 
tydliggöra gaturummens funktion och de olika 
trafikantgruppernas prioritering har den så 
kallade livsrumsmodellen använts. 

Syftet med att dela in gatunätet i olika karaktärer 
är att skapa miljöer med god orienterbarhet där 
det är enkelt att förstå hur olika trafikanter ska 
bete sig samt vilket trafikslag som är prioriterat. 
Principiellt kommer de innersta delarna av 
bostadsområdet att gestaltas med prioritet för 
fotgängare och cyklister med utrymmen för 
möten, rekreation och lek. Runt bostadsområdet 
kommer biltrafiken och kollektivtrafiken få en 
högre prioritet och på Järnvägsgatan kommer 
fordonstrafiken att prioriteras. 

Livsrumsmodellen
Livsrumsmodellen visar skillnader mellan olika 
stadsrums potential beroende av dess form och 
gestaltning, inramning och begränsningar samt 
dess läge i stadsstrukturen. I livsrumsmodellen 
delas staden in i tre olika rum och i två 
olika mellanrum: frirum, integrerat frirum, 
mjuktrafikrum, integrerat transportrum och 
transportrum. Modellen visar vilka trafikslag som 
prioriteras inom Björnekulla Ås. 

Transportrum
Trafikrum som endast prioriterar motorfordons-
trafik kommer inte finnas inom Björnekulla Ås. 
Parametrarna nedan stämmer överens med väg 
21 och E6 som ligger utanför Åstorp tätort.

• Inga oskyddade trafikanter, de färdas på separerade 
banor som inte utgör en del av gaturummet

• Inget korsningsbehov, gång- och cykelpassage sker 
oftast planskilt.

• Ingen bebyggelse i direkt anslutning till gaturummet
• Barriär
• Höga hastigheter, 60/80/100 km/tim
• Gaturum för motorfordonstrafik
• Ofta vägar runt staden alternativt in mot staden
• Mycket långt mellan korsningspunkter

Integrerat transportrum
Trafikrum med hög prioritet för motorfordons-
trafiken finns på Järnvägsgatan som även 
i framtiden kommer fungera som en lokal 
och regional genomfartsled. Gatan uppfyller 
kriterierna nedan:

• Oskyddade trafikanter kan färdas i rummet men har 
ringa anspråk på att korsa det

• Väggarna vänder sig mot rummet men har ringa 
anspråk på det

• Långa avstånd mellan entréer
• Anspråket att korsa gatan uppkommer i anslutning 

till korsningar
• Hastigheter på ungefär 40 km/tim

• Långt mellan korsningspunkter.

�������
Trafikrum med stor grad av samspel mellan 
trafikanterna finns idag på Långgatan och 
Frejgatan, vilket även kommer att fortsätta ske. 
Gatorna uppfyller kriterierna nedan:

• Samspel mellan bilister och oskyddade trafikanter
• Biltrafikens ytor begränsas så långt det går med 

hänsyn till gatornas funktion
• Väggarna i rummen uttrycker ett anspråk på 

kontakt och närvaro
• Tätt mellan korsningspunkterna
• Låga hastigheter
• Rummet tillmötesgår människors anspråk att lätt 

röra sig i rummets längdriktning och till viss del även 
tvärriktning
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Integrerat frirum
Trafikrum där fotgängare och cyklister är 
prioriterade existerar i dagsläget inte inom 
Björnekulla Ås men planeras införas på samtliga 
bostadsgator inom den nya bebyggelsen. 
Gatorna kommer utformas så att kriterierna 
nedan uppfylls:

• Motorfordon har möjlighet till begränsad körning 
men alltid med stor hänsyn till de oskyddade 
trafikanterna

• Rummen finns i de finaste delarna av stadens nät, 
i torgbildningar, i entréområde, centrala offentliga 
stadsrum m.m.

• Väggarna består ofta av hus med entréer direkt 
mot gaturummet

• Låg fart är en förutsättning och prioritet för 
fotgängare/cyklister.

Frirum
Trafikrum endast för cyklister, fotgängare och 
lekande barn, det vill säga utan inblandning av 
motorfordonstrafik, finns inte inom Björnekulla 
Ås i dagsläget. Inom den nya bebyggelsen 
föreslås ett finmaskigt gångnät samt en 
koppling för cyklister mellan Söderåsen och 
tågstationen/gångbron. För dessa kopplingar 
kommer kriterierna nedan att uppfyllas:

• I frirummet ska de oskyddade trafikanterna inte 
behöva oroa sig för motorfordonstrafik, som i 
princip inte bör förekomma.

• Utformningen utgår ifrån fotgängares och 
cyklisters perspektiv och hastighet vilket innebär 
detaljrikedom.

Illustration på livsrumsmodellen över Björnekulla Ås. Blå = int��������������������������������rum, rosa= frirum.
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Gestaltning
Befintliga gator kommer bibehålla sin funktion 
men få ny gestaltning som bidrar till en 
trafiksäkrare miljö där fotgängare och cyklister 
prioriteras. Det interna gatunätet kommer få 
nya gaturum som kommer att gestaltas för 
fotgängare och cyklister samt bidra till god 
boendemiljö med utrymmen för rekreation och 
lek. 

������������������
Gatan har idag 2 600 fordon per dygn, beräknat 
antal fordon år 2040 är 3 720. Trafikflödena är inte 
höga men gatan trafikeras av tunga fordon vilket 
betyder att gaturummet behöver dimensioneras 
för att två lastbilar eller bussar ska kunna mötas. 
Gatan har idag en karaktär som genomfartsgata 
vilket kommer att bibehållas för att tillgodose 
hög framkomlighet och tillgänglighet för 
fordonstrafiken. Gatan kommer dock omgestaltas 
så att även fotgängare och cyklister får en 
hög framkomlighet och tillgänglighet. För att 
skapa en trafiksäker situation för de oskyddade 
trafikanterna föreslås en hastighetssänkning till 
40 km/tim och införande av säkra passager över 
gatan. 

Gaturummet föreslås utformas med en körbana 
på 6,5 meter och en dubbelriktad gång- och 
cykelbana på 4 meter på den östra sidan (gatan 
ingår i det framtida nätet för separata cykelbanor 

inom Åstorp). På västra sidan införs en gångbana 
på minst 2 meter med avskärmning i form av 
vegetation, staket eller plank mot järnvägen. Det 
finns i dagsläget ingen passage för fotgängare 
och cyklister längs sträckan vilket behöver 
införas, förlagsvis i samband med gångbrons 
entré och vid parkeringshusets in- och utfarter. 
Passagerna behöver hastighetssäkras för att 
bidra till en trafiksäker miljö för de boende och 
förbipasserande. 

��������������������
Runt kvarteret sträcker sig Långgatan och 
Frejgatan som idag har betydligt lägre 
trafikflöden än Järnvägsgatan, 1 316 fordon per 
dygn respektive 1 000 fordon per dygn. Trafiken 
på gatorna är främst lokaltrafik för boende och 
verksamma, andelen genomfartstrafik är med 
andra ord låg. Långgatan har idag karaktär som 
en uppsamlingsgata men kommer ändras till 
en bostadsgata, likt Frejgatan, då bebyggelse 
införs på båda sidorna av gaturummet. Det 
kommer att bidra till en ökad grad av rumslighet 
och trygghet för fotgängare och cyklister 
både på Frejgatan och Långgatan. Cykling 
föreslås fortsätta ske i blandtrafik då ett genare 
cykelstråk kommer att skapas inom Björnekulla 
Ås. 

Hastighetsbegränsningen föreslås sänkas till 
30 km/tim eftersom befintliga villor har utfarter 

2m2m 5,5m

6,5m 2,3m2m 1,7m

2m2m 2,5m 5,5m

7m
5,5m

parkering/
möblering

2,3m 1,7m

Sektion av Järnvägsgatan i samband med föreslagen gångbron.
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mot gatan samt att cykling sker i blandtrafik. 
Gatorna har idag endast  trottoar på ena sidan 
av gatan, mot befintlig bebyggelse, det alltså 
finns ingen gångbana på den sida som vetter 
mot Björnekulla Ås. Den nya bostadsgatan som 
passerar de mest centrala delarna av  Björnekulla 
Ås föreslås få samma utformning för att skapa en 
sammanhängande struktur och gemensamma 
utformningsprinciper. 

Gaturummet föreslås utformas med 2 meter 
breda trottoarer på båda sidorna av gatan och 
en körbana på 5,5 meter. Den nya bostadsgatan 
föreslås kompletteras med en flexzon på 2,5 
meter som kan innehålla antingen parkering, 
plantering eller möblering. På gatan sker cykling 
i blandtrafik. Ett parallellt cykelstråk kommer 
dock dras genom bebyggelsen i de centrala 
delarna av Björnekulla Ås, totalt separerat från 
fordonstrafiken. 

2m2m 5,5m

6,5m 2,3m2m 1,7m

2m2m 2,5m 5,5m

7m
5,5m

parkering/
möblering

2,3m 1,7m

2m2m 5,5m

6,5m 2,3m2m 1,7m

2m2m 2,5m 5,5m

7m
5,5m

parkering/
möblering

2,3m 1,7m

2m2m 5,5m

6,5m 2,3m2m 1,7m

2m2m 2,5m 5,5m

7m
5,5m

parkering/
möblering

2,3m 1,7m

Sektion av Långgatan i samband med ny bebyggelse inom 
Björnekulla Ås.

Sektion av den nya bostadsgatan vid de mest centrala delarna 
av Björnekulla Ås. Torg, parker, gång- och cykelbanor - frirum

Inom Björnekulla Ås föreslås ett antal mindre 
parker, torg och platsbildningar införas dessa 
utformas så att fotgängare och cyklister endast 
har tillträde. Fordonstrafiken hindras med 
fysiska hinder som möblering, plantering eller 
nivåskillnader. 

Sektion för resterande bostadsgator inom Björnekulla Ås.

framkomlighet. Gaturummet föreslås utformas 
med enhetligt markmaterial och i en gemensam 
nivå mellan husfasaderna för att bidra till låga 
hastigheter och rörelser på fotgängarnas villkor. 

Gatorna bör hastighetsregleras till gångfartsgata, 
vilket innebär att fordon inte får köra fortare än 
i gångfart d.v.s. ungefär 7 km/tim. Dessutom 
har föraren väjningsplikt mot fotgängaren och 
parkering får endast ske på särskilt anordnade 
platser. Gatusektionen bör vara ungefär 7 
meter bred, för att möjliggöra backrörelser 
från parkeringsplatserna, varav  5,5 meter 
utformas fritt från hinder (belysning, plantering, 
möblering mm). Det innebär att två bilar kan 
mötas i låga hastigheter samtidigt som sopbil 
och räddningstjänst har full framkomlighet.  

Om parkering sker i gatan bör detta noga utformas 
så att sikt inte skymmer lekande barn. Sektionen 
nedan visar ett exempel på en smal gångfartsgata 
där möblering bidrar till rumslighet och smalnar av 
gaturummet för att säkerställa låga hasigheter.

Bostadsgator inom Björnekulla Ås - integrerat 
frirum
Inom Björnekulla Ås utformas resterande 
bostadsgator med en smal sektion, med minsta 
acceptabla mått för att driftfordon ska ha god 
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3.3. Buller

3.1. Beräkningsmetod
Beräkningarna är utförda enligt den nordiska be-
räkningsmodellen för väg- och spårtrafikbuller,  i 
beräkningsprogrammet Cadna/A version 4.6.155.

De nordiska beräkningsmodellerna för väg- och 
spårtrafik har en spårbar noggrannhet ±3 dB för 
avstånd upp till 300 meter respektive 500 meter, 
under förutsättningen att underlaget överens-
stämmer med den faktiska situationen.

Beräkningarna har genomförts på en höjd ovan 
mark motsvarande 1,5 meter och inkluderar tre 
fasadreflektioner. Resultatet i fasadpunkterna re-
dovisas som frifältsvärde, alltså utan reflex i egen 
fasad. Beräkningarna är utförda med en variation 
av mjuk och hård mark enligt planförslaget.  

3.2. Riktvärden
Förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader 

År 2017 utfärdade regeringen en ny förordning om 
trafikbuller vid bostadsbyggande. Förordningen 
innehåller riktvärden för omgivningsbuller vid bo-
stadsbyggnader och ska från och med 2017-07-01 
tillämpas vid bedömningar enligt både plan- och 
bygglagen och miljöbalken. 

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostads-
byggnader enligt lydelsen efter den 1 juli 2017 
innehåller bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid 
bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas 
vid bedömningen av om kravet på förebyggande 
av olägenhet för människors hälsa i plan- och 
bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och 
förhandsbesked. 

Följande riktvärden gäller:

• 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid en bo-
stadsbyggnads fasad. Om ljudnivån ändå 
överskrids bör minst hälften av bostadsrummen 
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst 
hälften av bostadsrummen vara vända mot en 
sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte över-
skrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

• 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning 
till byggnaden. Om maximal ljudnivån ändå 
överskrids bör den dock inte överskridas med 
mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per 
timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

• För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller 
att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

Uttrycksförklaring
Bostadsrum - Rum för daglig samvaro, utom kök, 
och sovrum.

Ekvivalent ljudnivå - En medelljudnivå för 
spårtrafik och vägtrafik, beräknad som ett fri-
fältsvärde och som ett medelvärde per dygn 
under ett år.

Frifältsvärde - En ljudnivå som inte påverkas av 
reflexer vid egen fasad.

Maximal ljudnivå - En ljudnivå för spårtrafik 
och vägtrafik av den mest bullrande fordons-
typen med tidsvägning F, beräknad som ett 
frifältsvärde.

Uteplats - En iordningställd yta avsedd för vis-
telse utomhus.
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3.3. Bullerberäkningar
Resultatet av bullerspridningen redovisas i 
fem kartor: dygnsekvivalent ljudnivå år 2017 
och år 2040, maximal ljudnivå - tåg år 2017 
och år 2040 samt maximal ljudnivå - väg år 
2017/2040

Dygnsekvivalent ljudnivå år 2017
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Dygnsekvivalent ljudnivå år 2040

Maximal ljudnivå - tåg år 2017
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Tekniskt PM för Björnekulla Ås 23

Maximal ljudnivå - tåg år 2040

Maximal ljudnivå - väg år 2017/2040
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Översikt år 2040

Kommentarer till beräkningarna samt 
åtgärdsförslag

I figuren ovan redovisas området samt de pla-
nerade byggnaderna. Här illustreras också vilka 
byggnader som klarar sig utan åtgärd år 2040 
samt vilka som kräver åtgärd. Fler detaljer kring 
varje enskild byggnad finns nedan i löpande text. 
De byggnader som inte kommenteras klarar gäl-
lande riktlinjer. 

I beräkningen har parkeringsgaraget en höjd på 
4 meter. Parkeringsgaraget har en öppning för 

genomfart till norra sidan av byggnaden som är 
7 meter bred och finns redovisad i  figuren ovan. 
Öppningen påverkar resultatet endast margi-
nellt.

Kontrollberäkning har gjorts för parkeringshus 
med höjden 8 meter. Denna höjdökning påver-
kar dock endast resultatet marginellt och endast 
för byggnad nr 8, vilket redovisas till höger.
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Byggnad 1 – 2
Dessa två 4-våningshus har ekvivalenta fasad-
nivåer på byggnadernas nordvästra sidor som 
går upp till 68 dBA. Att anpassa planlösningen 
så att hälften av bostadsrummen är vända 
mot dämpad sida bedöms som svårt, då även 
gavlarna har ekvivalenta fasadnivåer som över-
skrider riktvärdet. Mindre lägenheter kan inte 
heller placeras i gavlarna då gränsvärdet för 
ekvivalent fasadnivå för dessa är 65 dB. Även 
ljudnivåer vid uteplats överskrider gällande 
riktvärde för ekvivalent ljudnivå och även del-
vis för maximal ljudnivå. Dessa två byggnader 
bedöms inte kunna nyttjas som bostäder med 
nuvarande placering och utformning. En möj-
lig lösning vore att bygga ihop byggnad 1 och 2 
till en huskropp vilket innebär att det skulle bli 
enklare att planera planlösningen så att minst 
hälften av bostadsrummen vetter mot dämpad 
sida. Alternativet är annars att låta denna bygg-
nad husera kontor eller annan verksamhet som 
inte har krav på ljudnivå vid fasad.

Byggnad 3
Detta punkthus i 10 våningar, varav 2 våningar är 
penthouse, har ekvivalenta ljudnivåer som över-
skrider gällande riktlinjer vid tre av fyra fasader. 
Fasaden som vetter mot järnvägen har ljudnivå 
upp till 67 dB. Punkthus med denna typ av pla-
cering i bullerutsatt läge är ofördelaktigt och kan 
omöjligt klara gällande riktvärden. Likt byggnad 
1 och 2 är ett förslag att låta denna byggnad 
husera annan verksamhet som inte har krav på 
ljudnivå vid fasad, exempelvis kontor.

Byggnad 4
Detta punkthus i 10 våningar, varav 2 våningar är 
penthouse, har ekvivalenta ljudnivåer som över-
skrider gällande riktlinjer på två av fasaderna. 
Inga fasader kan nyttjas som dämpad sida på 
grund av maxnivåer från spårtrafik. Likt byggna-
derna ovan föreslås även denna byggnad husera 
annan verksamhet som inte har krav på ljudnivå 
vid fasad, till exempel kontor.

Byggnad 5 - 6
Dessa två lamellhus har en ekvivalent ljudnivå 
som överskrider 60 dB på fasaderna mot norr. 
Däremot är de ekvivalenta fasadnivåerna under 
55 dB på södra fasaderna, och kan därmed ses 
som dämpad sida. Med rätt planlösning kan hälf-
ten av bostadsrummen placeras mot dämpad 
sida och därmed uppfylls riktvärdena. Observera 
dock att de flesta fasadpunkter på gavlarna över-
stiger 55 dB, och dessa gavlar kan därmed inte 
tillämpas som dämpad sida. Förslagsvis förläggs 
mindre lägenheter (<35 kvadratmeter) i gavlarna 
och de större lägenheterna görs genomgående i 
mitten av byggnaderna. Balkongernas planerade 
placering på byggnadernas södra sida klarar ak-
tuella riktvärden, både för ekvivalent och maxi-
mal ljudnivå.

Byggnad 7
Detta lamellhus har en ekvivalent ljudnivå som 
överskrider 60 dB på delar av de norra fasaderna. 
Däremot är de ekvivalenta fasadnivåerna under 
55 dB och maximala ljudnivån under 70 dBA på 
södra fasaderna, och kan därmed ses som däm-
pad sida. Med rätt planlösning kan hälften av 
bostadsrummen placeras mot dämpad sida och 
därmed uppfylls riktvärdena. Observera dock att 
somliga fasadpunkter på gavlarna överstiger 55 
dB, och dessa gavlar kan därmed inte tillämpas 
som dämpad sida. Förslagsvis förläggs mindre 
lägenheter (<35 kvadratmeter) i gavlarna och de 
större lägenheterna görs genomgående i mit-
ten av byggnaderna. Balkongernas planerade 
placering på byggnadernas södra sida klarar inte 
aktuella riktvärden, åtgärd erfordras i form av till 
exempel inglasning.

Byggnad 8
Detta lamellhus har en ekvivalent ljudnivå som 
överskrider 60 dB på delar av de norra fasaderna. 
Den ekvivalenta ljudnivån är under 55 dB på 
södra fasaderna, maximala ljudnivåer på 70 dBA 
överskrids dock avseende spårtrafik. Då tågpas-
sager nattetid är väldigt begränsade bedöms 
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inte detta som ett överskridande. Därmed kan 
södra fasaden ses som dämpad sida. Med rätt 
planlösning kan hälften av bostadsrummen pla-
ceras mot dämpad sida, därmed uppfylls riktvär-
dena. Observera dock att de vissa fasadpunkter 
på gavlarna överstiger 55 dB, och dessa gavlar 
kan därmed inte tillämpas som dämpad sida. 
Förslagsvis förläggs mindre lägenheter (<35 kva-
dratmeter) i gavlarna och de större lägenheterna 
görs genomgående i mitten av byggnaderna. 
Balkongernas planerade placering på byggna-
dernas södra sida klarar inte aktuella riktvärden, 
åtgärd erfordras i form av till exempel inglasning.

(Skulle parkeringsgaraget byggas 8 meter högt, 
istället för 4 meter, skulle samtliga ekvivalenta 
fasadnivåer understiga riktvärdet, och dämpad 
sida behöver då ej tillämpas för denna byggnad.)

Byggnad 9 - 16
Flertalet av dessa suterränghus överskrider gäl-
lande riktvärden vid fasad. De flesta saknar dess-
utom fasad med ekvivalent ljudnivå under 55 
dBA samt maximal ljudnivå under 70 dBA, vilket 
innebär att det inte går att tillämpa dämpad sida. 
Det finns inte heller någon plats för dessa bygg-
nader som skulle lämpa sig som uteplats, efter-
som hela fastigheten överskrider riktvärdet för 
detta för både ekvivalent och maximal ljudnivå.

För att klara gällande riktvärden för dessa 
fastigheter krävs åtgärd. Då det framförallt 
är vägtrafiken på Långgatan som är orsak till 
dessa höga ljudnivåer kan en bullerskärm längs 
Långgatan ha god effekt. (Observera att även 
med en bullerskärm får planlösningen troligen 
anpassas så att minst hälften av bostadsrum-
men vetter mot en dämpad sida. Placeringen 
av uteplatser behöver troligen flyttas till bygg-
nadernas östra sida för att även skärmas från 
spårtrafiken.)

Byggnad 17 – 19
Dessa tre suterränghus klarar riktvärden för ek-
vivalent ljudnivå vid fasad. Det finns dock ingen 
yta på fastigheten som klarar riktvärdena för 
uteplats. För att kunna anlägga uteplats till dessa 
suterränghus krävs åtgärd. Precis som för bygg-
naderna 9 – 16 är det trafiken på Långgatan som 
är den främsta orsaken till ljudnivåerna, varför 
en bullerskärm mot Långgatan skulle kunna vara 
lösningen även här. På så vis skulle ljudnivåerna 
sänkas på byggnadernas sydöstra sida vilket 
innebär att uteplatserna får flyttas dit.

Byggnad 22 – 30
Dessa byggnader har ljudnivåer som överskrider 
riktvärdet på södra fasaderna samt vissa gavlar. 
Här finns dock möjlighet att klara kraven med 
genomtänkt planlösning där minst hälften av 
bostadsrummen vetter mot dämpad sida. Den 
föreslagna placeringen av uteplatser för fastig-
heterna klarar gällande bullerkrav.

Byggnad 31
Byggnaden har ljudnivåer som överskrider rikt-
värdet på södra fasaderna samt vissa gavlar. Likt 
byggnad 22 - 30 finns här goda möjligheter att 
klara kraven med genomtänkt planlösning där 
minst hälften av bostadsrummen vetter mot 
dämpad sida. Den föreslagna placeringen av ute-
plats för denna fastighet klarar inte gällande krav 
då den maximala ljudnivån överstiger riktvärdet. 
Här krävs åtgärd, exempelvis bullerskärm mot 
Långgatan.

Byggnad 32
Samtliga fasader klarar gällande riktvärde för 
ekvivalent ljudnivå. Uteplatsen överskrider den 
maximala ljudnivån vilket beror på vägtrafik. Åt-
gärd behövs, till exempel bullerskärm längs väg.
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Byggnad 42 - 44
Samtliga fasader klarar gällande riktvärde för 
ekvivalent ljudnivå. Uteplatsen överskrider den 
maximala ljudnivån vilket beror på vägtrafik. Åt-
gärd behövs, exempelvis bullerskärm längs väg.

Byggnad 45
Detta lamellhus i tre våningar har ekvivalenta 
fasadnivåer som klarar gällande riktvärde för 
ljudnivå vid fasad. Här finns inga krav på planlös-
ning. För denna byggnad är det dock problema-
tiskt avseende balkonger då ingen fasad i dags-
läget klarar gällande riktvärden för uteplats. För 
att anordna balkonger till denna byggnad krävs 
åtgärder, exempelvis inglasning eller annan typ 
av skärmverkan. Alternativ till inglasning är att 
anlägga en gemensam uteplats på gården som 
skärmas från buller och som anges som den pri-
mära uteplatsen.

Byggnad 46
Denna byggnad har ekvivalenta fasadnivåer som 
klarar gällande riktvärde för ljudnivå vid fasad. 
Här finns inga krav på planlösning. Likt byggnad 
45 är det problematiskt avseende balkongerna. 
Ingen fasad klarar idag gällande riktvärden för 
uteplats. För att anordna uteplats på denna 
byggnad krävs åtgärder, exempelvis inglasning 
av balkonger. Alternativ till inglasning är att 
anlägga en gemensam uteplats på gården som 
skärmas från buller och anges som den primära 
uteplatsen.

Byggnad 47
Denna byggnad har ekvivalenta fasadnivåer som 
på vissa delar av fasaden överskrider gällande 
riktvärde. Med rätt planlösning kan hälften av 
bostadsrummen placeras mot dämpad sida 
och därmed uppfylls riktvärdena. För denna 
byggnad är det dock problematiskt avseende 
balkonger. Ingen fasad klarar idag gällande 
riktvärden för uteplats. För att anordna uteplats 
på denna byggnad krävs åtgärder, exempelvis 

inglasning av balkonger. Alternativ till inglasning 
är att anlägga en gemensam uteplats på gården 
som skärmas från buller och anges som den pri-
mära uteplatsen.

Byggnad 48
Denna byggnad har ekvivalenta fasadnivåer 
som klarar gällande riktvärde för ljudnivå vid 
fasad. Här finns inga krav på planlösning. Bygg-
naden har två uteplatser markerade. Uteplatsen 
på byggnadens nordöstra sida klarar gällande 
riktvärde, varför den ska anges som den primära 
uteplatsen. Den uteplats som ligger på bygg-
nadens sydvästra sida har både ekvivalenta och 
maximala ljudnivåer som överskrider gällande 
riktvärde.

Byggnad 49
Denna byggnad har ekvivalenta fasadnivåer 
som klarar gällande riktvärde för ljudnivå vid 
fasad. Här finns inga krav på planlösning. Bal-
kongernas placering överskrider gällande rikt-
värde, både ekvivalent och maximal ljudnivå. 
Balkongerna bör istället placeras på byggna-
dens nordöstra sida.

Byggnad 50
Denna byggnad har ekvivalenta fasadnivåer 
som klarar gällande riktvärde för ljudnivå vid 
fasad. Här finns inga krav på planlösning. Vissa 
delar av fasaden överstiger dock riktvärdet för 
ekvivalent ljudnivå avseende uteplats. Dessa 
balkonger behöver antingen glasas in alterna-
tivt flyttas till byggnadens sydöstra sida.

Byggnad 51 – 60
Dessa radhus har ekvivalenta fasadnivåer som 
klarar gällande riktvärde för ljudnivå vid fasad. 
Här finns inga krav på planlösning. Uteplat-
serna som finns markerade på byggnadernas 
nordvästra sidor överskrider riktvärde för 
uteplats. En primär uteplats bör förläggas till 
byggnadernas sydöstra sida.
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Byggnad 61
Detta radhus har ekvivalenta fasadnivåer som 
klarar gällande riktvärde för ljudnivå vid fasad. 
Här finns inga krav på planlösning. Det finns 
dock ingen plats på fastigheten som lämpar 
sig som uteplats, då de maximala ljudnivåerna 
överskrider riktvärdet. Åtgärd erfordras för att 
anlägga uteplats, exempelvis bullerskärm längs 
väg som skärmar från vägtrafik.

Byggnad 62
Detta radhus har ekvivalenta fasadnivåer som 
klarar gällande riktvärde för ljudnivå vid fasad. 
Här finns inga krav på planlösning. Den pri-
mära uteplatsen skall placeras på byggnadens 
västra sida, där ljudnivåerna understiger aktu-
ella riktvärden.

Byggnad 63 - 67
Dessa radhus har ekvivalenta fasadnivåer som 
klarar gällande riktvärde för ljudnivå vid fasad. 
Här finns inga krav på planlösning. Två uteplatser 
planerade till varje byggnad. Uteplatserna på 
östra sidan om byggnaderna skall anges som 
den primära uteplatsen eftersom aktuella rikt-
värden klaras här.

Byggnad 72 - 75
Dessa radhus har ekvivalenta fasadnivåer som 
klarar gällande riktvärde för ljudnivå vid fasad. 
Här finns inga krav på planlösning. Två uteplatser 
planerade till varje byggnad. Uteplatserna på 
norra sidan om byggnaderna skall anges som 
den primära uteplatsen eftersom aktuella rikt-
värden klaras här.

Byggnad 76 – 81
Dessa radhus har ekvivalenta fasadnivåer som 
klarar gällande riktvärde för ljudnivå vid fasad. 
Här finns inga krav på planlösning. Den pri-
mära uteplatsen kan placeras på byggnadernas 
västra sida, där ljudnivåerna understiger aktu-
ella riktvärden.

Byggnad 89 – 92
Dessa radhus har ekvivalenta fasadnivåer som 
klarar gällande riktvärde för ljudnivå vid fasad. 
Här finns inga krav på planlösning. Två uteplatser 
är planerade till varje byggnad. Uteplatserna på 
södra sidan om byggnaderna skall anges som 
den primära uteplatsen eftersom eftersom aktu-
ella riktvärden klaras här.

Byggnad 93 – 94
Dessa radhus har ekvivalenta fasadnivåer som 
klarar gällande riktvärde för ljudnivå vid fasad. 
Här finns inga krav på planlösning. Två uteplatser 
planerade till varje byggnad. Uteplatserna på 
östra sidan om byggnaderna skall anges som 
den primära uteplatsen eftersom aktuella rikt-
värden klaras här.

Byggnad 95 - 97
Dessa radhus har ekvivalenta fasadnivåer som 
klarar gällande riktvärde för ljudnivå vid fasad. 
Här finns inga krav på planlösning. Den pri-
mära uteplatsen kan placeras på byggnadernas 
östra sida, där ljudnivåerna understiger aktu-
ella riktvärden.

Byggnad 98 - 99
Dessa radhus har ekvivalenta fasadnivåer som 
klarar gällande riktvärde för ljudnivå vid fasad. 
Här finns inga krav på planlösning. Två uteplatser 
planerade till varje byggnad. Uteplatserna på 
södra sidan om byggnaderna skall anges som 
den primära uteplatsen eftersom aktuella rikt-
värden klaras här.

Byggnad 107
Detta radhus har ekvivalenta fasadnivåer som 
klarar gällande riktvärde för ljudnivå vid fasad. 
Här finns inga krav på planlösning. Uteplatsens 
maximala ljudnivå från vägtrafik överstiger 
riktvärdet för uteplats. Åtgärd erfordras, exem-
pelvis inglasning.
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3.4. Resultat
Flertalet av byggnaderna på planområdet kan 
klara bullerkraven. Genom att tillämpa dämpad 
sida och planera planlösningen därefter kan 
gällande riktlinjer uppfyllas i de flesta fall. Vissa 
balkonger kan komma att behöva glasas in eller 
skärmas på annat sätt, alternativt placeras på en 
tystare sida om byggnaden.

Det finns dock vissa fastigheter som kräver ytter-
ligare åtgärder. Byggnaderna längs Järnvägsga-
tan är mest problematiska ur ett bullerperspektiv 
då de utsätts för både väg- och tågtrafik på kort 
avstånd. Vissa av dessa byggnader klarar inte 
gällande riktvärden med nuvarande använd-
ningsområde och utformning av byggnad. För 
dessa byggnader föreslås ändrad utformning av 
huskropparna eller att ändra användningsom-
råde till exempelvis kontor som inte har krav på 
ljudnivå vid fasad.

Även vissa radhus längs Långgatan och Frejga-
tan har överskridanden på ljudnivå som inte går 
att lösa genom varken optimerad planlösning 
eller genom flytt av uteplats. Här är alternativet 
antingen att bygga bullerplank längs vägarna el-
ler att flytta byggnaderna en längre in i området 
får att komma längre från vägen.

Anmärkning
Föreslagna åtgärder i form av till exempel bul-
lerplank eller flytt av byggnad är inte beräknade 
inom ramen för detta uppdrag. Vidare beräkning 
behövs för att verifiera att det räcker som åtgärd.

Buller från parkeringsgaraget är inte med i be-
räkningen.
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Alternativ för byggnad 8, 45, 49 och 50
Fyra byggnader har en alternativ utformning 
och placering. Nedan redovisas hur väg- och 
tågtrafik påverkar denna variant. Byggnader 
som har en alternativ utformning och placering 
redovisas i kartan nedan.

Byggnad 8
Byggnad 8 blir ett 3-våningshus, istället för tidi-
gare 4 våningar + penthouse. I övrigt har bygg-
naden samma utformning och placering som 
orginalförslaget.

Denna sänkning av byggnadshöjd påverkar re-
sultatet av bullerberäkningen endast marginellt. 
Bedömningen avseende riktvärden för buller 
påverkas ej, varken för byggnad 8 eller för intil-
liggande byggnader.

Byggnad 45
Byggnadens placering och utformning är detsam-
ma som orginalförslaget, med undantag för att det 
blivit radhus istället för flerbostadshus. Bedöm-
ningen avseende riktvärden för buller påverkas ej.

Byggnad 49
Byggnad 49 har getts ny placering och blivit 
radhus istället för tidigare flerbostadshus. 
Byggnaden är fortfarande 3 våningar hög. Med 
ny placering av byggnad innebär detta att de 
begränsningar som finns avser uteplats. Primär 
uteplats kan placeras på byggnadens södra och/
eller östra sida. I övrigt finns inga begräns-
ningar.

Byggnad 50
Byggnad 50 har, likt byggnad 49, fått en alter-
nativ placering och utformning. Byggnaden 
var i orginalförslaget ett flerbostadshus på tre 
våningar. I detta alternativ är byggnaden en 
radhuslänga på tre våningar och utformning 
och placering ändrad.

Primär uteplats kan förläggas till byggnadens 
nordvästra sida och nordöstra gavel, under för-
utsättning att de placeras på markplan. På plan 
2 överskrids de ekvivalenta ljudnivåerna avse-
ende uteplats. I övrigt finns inga begränsningar.

Alternativ utformning och placering av byggnad 8, 45, 49 och 50.
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4.4. Olycksrisk

Utredningen omfattar risk för allvarliga olyckor 
som tågtrafik och transporter av farligt gods på 
järnvägen utgör för människor som vistas i och i 
närheten den planerade bebyggelsen.

Syftet är att tillse att en acceptabel risknivå 
uppnås med avseende på transporter med far-
ligt gods och urspårningsolyckor på järnväg i 
anslutning till de aktuella fastigheterna. 

Uttrycksförklaring
Nedan förtydligas vissa av begreppen som an-
vänds i denna rapport.

Risk -  sammanvägning av sannolikheten för 
och konsekvensen av en olycka eller skade-
händelse. Sannolikheten beskriver hur troligt 
det är att olyckan inträffar och konsekvensen 
beskriver omfattningen av de skador som kan 
uppstå. Figur 1 illustrerar hur risken ökar med 
ökande sannolikhet och/eller ökande konse-
kvens av en händelse.

 

Individrisk - sannolikheten för att omkomma 
i anslutning till en eller flera riskkällor under 
ett år. Riskmåttet individrisk tar ej hänsyn till 
hur många människor som vistas i närheten av 
riskkällan utan utgår från att en fiktiv person 
befinner sig oskyddad på samma avstånd från 
riskkällan dygnet runt under ett år. Därutöver 
flyr personen inte undan fara även vid stark 
värmestrålning, rök med mera. Måttet brukar 
beskrivas som ett rättighetsbaserat mått efter-
som det kan användas för att avgöra om enskil-
da individer utsätts för oacceptabelt hög risk. 

Samhällsrisk - risken med hänsyn till hur 
många människor som kan omkomma om det 
sker en olycka vid riskkällan. Hänsyn tas då till 
den områdesspecifika persontätheten, var per-
soner vistas (inne/ute) samt dygnsvariationer i 
persontätheten med mera. 

I denna rapport tillämpas begreppen så som de 
definierats i Sprängämnesinspektionens före-
skrift (SÄIFS 2000:2).

Risknivån som en sammanvägning av sannolikhet och 
konsekvens. Principschema för riskutredning (SÄIFS 2000:2).
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4. Olycksrisk 4.1. Förutsättningar

Principer för riskvärdering
Följande vägledande skälighetsprinciper för 
riskvärdering presenteras i Räddningsverkets1 
rapport Värdering av risk (1997):

• Rimlighetsprincipen: En verksamhet bör inte 
innebära risker som med rimliga medel kan 
undvikas. Detta innebär att risker som med tek-
nisk och ekonomiskt rimliga medel kan elimine-
ras eller reduceras alltid skall åtgärdas, oavsett 
risknivå.

• Proportionalitetsprincipen: De totala risker som 
en verksamhet medför bör inte vara opropor-
tionerligt stora jämfört med de fördelar som 
verksamheten medför. 

• Fördelningsprincipen: Riskerna bör vara skäligt 
fördelade inom samhället i relation till de posi-
tiva effekter som verksamheten medför. Detta 
innebär att enskilda personer eller grupper inte 
bör utsättas för oproportionerligt stora risker i 
förhållande till de fördelar som verksamheten 
innebär för dem.

• Principen om undvikande av katastrofer: Riskerna 
bör hellre realiseras i olyckor med begränsande 
konsekvenser som kan hanteras av tillgängliga 
beredskapsresurser än i katastrofer.

I Räddningsverkets rapport Värdering av risk 
(1997) anges kriterier för värdering av risker 
från farlig verksamhet och transporter. Accep-
tanskriterierna presenteras i form av ett inter-
vall, vilket vanligen kallas för ALARP-området 
(As Low As Reasonably Practicable): 

Nedan presenteras samhällsriskkriterierna, 
dessa gäller per kilometer väg. 

ALARP-principen.

Föreslagna acceptanskriterier för samhällsrisk för en 1 kilome-
ter lång sträcka med exponering på båda sidorna av riskkällan 
(Räddningsverket 1997).

Dessa kriterier är etablerade för riskbedöm-
ningar för farlig verksamhet och transport av 
farligt gods i Sverige. 

Riktlinjer från Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Skåne län (2007) har publicerat 
riktlinjer (RIKTSAM) för hur risker med transport 
av farligt gods ska hanteras vid bebyggelsepla-
nering intill väg och järnväg. Där anges att risker 
ska beaktas inom 200 meter från transportleden 
och där anges också lämpliga skyddsavstånd för 
olika typer av bebyggelse. 

Enligt RIKTSAM kan risker hanteras på tre 
principiella sätt:

1. Att följa de generella skyddsavstånd som Läns-
styrelsen anger för olika verksamheter (bör i 
normalfallet ge acceptabel risk).

2.  Att visa att förhållandena på platsen motiverar 
avsteg från skyddsavstånden, exempelvis att 
konsekvenserna av en olycka mildras genom 
naturliga barriärer.

3.  Att genom beräkningar visa att risknivån (indi-
vid- och samhällsrisk) är acceptabel trots avsteg 
från de rekommenderade skyddsavstånden.

 1.Nuvarande.Myndigheten.för.samhällsskydd.och.beredskap.
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0-30 m 30-70 m 70-150 m >150 m

-Parkering (ytparkering)
-Trafik
-Odling
-Friluftsområde (t.ex. 
motionsspår)

-Tekniska anläggningar

-Handel (sällanköpshandel) 
-Industri 
-Bilservice 
-Lager (utan betydande 
handel) 

-Tekniska anläggningar 
-Parkering (övrig)

-Bostäder (småhusbebyg-
gelse)

-Handel (övrig handel)
-Kontor (i ett plan, dock ej 
hotell)

-Lager (även med betydande 
handel)

-Idrotts- och sportanlägg-
ningar (utan betydande 
åskådarplats)

-Centrum
-Friluftsområde
-Kultur

-Bostäder (flerbostadshus i flera 
plan)

-Kontor (hotell)
-Vård
-Skola
-Idrotts- och sportanläggningar 
(med betydande åskådarplats

I tabellen ovan redovisas de schablonmässiga 
skyddsavstånd som anges i RIKTSAM som gäller 
för respektive bebyggelsetyp. Dessa utgör inte 
något absolut hinder för att placera olika typer 
av bebyggelse närmare, men det måste då enligt 
punkt 2 och 3 ovan visas att risknivån ändå är 
acceptabel. 

För det aktuella utredningsområdet uppnås 
inte kraven i nivå 1, och det saknas även till-
räckliga naturliga barriärer som kan motivera 
avsteg. Därför genomförs beräkningar av indi-
vid- och samhällsrisk. För flerbostadshus bör, 
enligt RIKTSAM, individrisk understiga 10-7 

och samhällsrisk för en död 10-5 och för 100 
döda 10-7.

Riktlinjer från Trafikverket
Trafikverket rekommenderar generellt ett 
bebyggelsefritt avstånd från spår på 30 meter 
(från spårmitt på närmaste spår) för ny bebyg-
gelse. I publikationen Transportsystemet i sam-
hällsplaneringen skriver Trafikverket (2013): 

”Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det 
skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av 
järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är störnings-
känslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till 
exempel parkering, garage och förråd, kan dock finnas inom 
30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till möjlighe-
terna att underhålla järnvägsanläggningen och bebyggelsen.”

Planområdet
Planområdet är beläget strax öster om stationen 
i Åstorp och området där bostäder planeras att 
avgränsas av Järnvägsgatan i nordväst, Lång-
gatan i söder respektive Frejgatan i öster. Mellan 
Järnvägsgatan och spåret i de nordliga delarna 
planeras ett parkeringshus och parkeringsplatser. 
Det är betydande topografiska skillnader i områ-
det och järnvägen ligger lägre än den planerade 
bebyggelsen.

Länsstyrelsen i Skåne läns riktlinjer för bebyggelse intill led för transport av farligt gods. 
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Nuvarande vy längs med Långgatan mot Järnvägsgatan och 
spåren.

Genomförande
Riskutredningen har genomförts utifrån de tre 
olika tillvägagångssätt som Länsstyrelsen i Skå-
ne län rekommenderar (se kap 2.2). Alternativ 
1 är inte aktuellt eftersom de rekommenderade 
avstånden inte upprätthålls. Alternativ 2 ute-
sluts eftersom det inte finns tillräckliga natur-
liga barriärer på platsen som motiverar avsteg 
från skyddsavstånden. 

Arbetet har därför genomförts enligt alterna-
tiv 3, att genom beräkningar visa att risknivån 
(individ- och samhällsrisk) är acceptabel trots 
avsteg från de rekommenderade skyddsavstån-
den. Detta har genomförts i följande steg: 

• Kartläggning av nuvarande och framtida förhål-
landen avseende antalet tåg och transporter 
med farligt gods. Detta omfattar beskrivning 
av vilka typer och mängder farligt gods som är 
aktuella. Beskrivningen utgår från statistik över 
transporterade antal vagnar med farligt gods 
under åren 2013–2015.

• En uppskattning av risknivån utifrån ovanståen-
de underlag har gjorts med hjälp av beräkningar 
och expertbedömningar baserat på erfarenheter 
från liknande uppdrag. 

• Slutligen har värdering av risknivån samt beho-
vet av och förslag på eventuella skyddsåtgärder 
för att uppnå en acceptabel risknivå genomförts. 

4.2. Riskanalys
Trafiken på järnvägen bedöms utgöra risk för 
allvarliga olyckor i samband med en urspår-
ning, dels genom direkt påkörning och dels ge-
nom olycka med farligt gods. Även uppställning 
av farligt gods på den intilliggande järnvägen 
med tillhörande bangård identifierats som risk-
källa för det aktuella kvartersområdet. 

Trafikdata för järnväg presenteras under förut-
sättningar på sida 7. 

Påkörning vid urspårning
Vid urspårning kan en vagn kan spåra ur och 
direkt avvika från spåret men även släpas längs 
spåret och sedan avvika från spårområdet på ett 
annat ställe. Detta innebär att det inte bara är 
järnvägssträckan mitt för en fastighet som utgör 
en risk. Hur lång sträcka där en urspårning kan 
tänkas påverka den aktuella fastigheten beror 
på lokala förhållanden, men kan också beräknas 
utifrån samband enligt UIC (2002). För detaljer 
kring beräkning av sannolikhet att ett tåg spårar 
ur, och att det därefter träffar ett objekt eller en 
person längs spåret, se Bilaga 4.

I Sverige inträffade under åren 2011–2015 totalt 
39 urspårningar jämfört med 52 under före-
gående femårsperiod (Trafikanalys 2016). Det 
är osannolikt att en urspårning kommer att 
inträffa på den aktuella sträckan, och än mer 
osannolikt att det skulle leda till stora sidoav-
vikelser som kan leda till allvarlig skada på 
människor som befinner sig inom planområdet. 
Sannolikheten för urspårning ska med andra 
ord inte förväxlas med en urspårning som fak-
tiskt innebär en konsekvens för byggnader i 
närheten av spåren.

Vid KTH har det bedrivits forskning där allvarliga 
urspårningar med persontåg som skett under 
åren 1980–2008 har studerats (Andersson 2014). 
Detaljerade studier har kunnat ske för totalt 42 
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urspårningar, varav 14 i Sverige. Studierna visar 
att sidoavvikelser på upp till 60 meter är möjliga 
och att sidoavvikelser på 25–30 meter inträffat i 
ett antal fall. De flesta urspårningar leder inte till 
avvikelser över 1,5 meter. Av de 42 urspårning-
arna berodde 16 på fel på tåget, 18 berodde på 
fel på spåret och 8 berodde på tunga föremål på 
spåret. Högre hastigheter tenderar att göra sido-
avvikelserna större, men denna tendens är långt 
ifrån entydig. Ibland har måttligt höga hastighe-
ter lett till stora sidoavvikelser 

Eftersom forskningen vid KTH fokuserat på att 
studera orsakerna till allvarligare olyckor går 
det inte att från dessa studier härleda någon 
statistik över olika sidoavvikelser. Det går inte att 
utesluta att en allvarlig urspårning skulle kunna 
drabba de närmsta byggnaderna som planeras 
cirka 26 meter från de spår som trafikeras. Om 
personer befinner sig utomhus mellan huset och 
järnvägen finns en risk för att de träffas av ett 
urspårande tåg. 

I rapporten Modell för skattning av sannolikhe-
ten för järnvägsolyckor som drabbar omgivning-
en (Banverket/Fredén 2001) sammanfattas den 
statistik som då var tillgänglig för Sverige, där 
anges att inget samband mellan hastighet och 
sidoavvikelsens storlek kan påvisas. I rapporten 
anges fördelningen för avstånd från spår efter 
urspårning för resandetåg.

Avstånd.från.spår.
(meter)

0-1 1-5 5-15 15-25 >25

Resandetåg 69 % 16 % 2 % 2 % 0 12 %

Avstånd från spår efter urspårning (Banverket/Fredén, 2001). 

Enligt UIC (2002) finns dock ett teoretiskt sam-
band mellan sidoavvikelsens storlek (meter) och 
hastigheten V (km/tim) vid urspårningstillfället: 
V0,55. Detta samband verkar inte vara väl under-
byggt med statistik, men ger ändå en fingervis-
ning om att hastigheten kan ha betydelse för hur 
stor sidoavvikelsen kan bli vid en urspårning. Det 

finns dock andra faktorer som är svåra att fånga 
upp i statistiken som kan ha betydelse, såsom 
topografi och hinder längs banan, till exempel 
bropelare. 

Vid beräkning av individ- och samhällsrisk har 
sambandet enligt UIC använts, se Bilaga 4.

På platsen finns gynnsamma höjdskillnader som 
kan antas ge upphov till mindre sidoavvikelser. 
Några konstruktioner eller objekt som kan tän-
kas ge ett större urspårningsavstånd har inte 
identifierats. För att de byggnader som är när-
mast spåren ska kunna påverkas av en urspår-
ning krävs sidoavvikelser som är relativt stora 
och osannolika. Eftersom trafikeringen med 
persontåg sker på spåren längst bort från utred-
ningsområdet har dessa tåg inte ingått i riskbe-
räkningarna. De mellanliggande spåren utgör en 
barriär för större sidoavvikelser som minimerar 
risken från persontågen. 

Farligt gods
Det är ytterst få, allvarliga farligt godsolyckor 
som har inträffat i Sverige, och inga dödsfall 
bland allmänheten har orsakats till följd av 
olyckor med farligt gods på järnväg (Rädd-
ningsverket och Banverket, 2007). Det finns 
säkerhetssystem som ska förhindra att enstaka 
felhandlingar och felfunktioner leder till all-
varliga olyckor. Att ingen hittills omkommit i 
Sverige visar att dessa system hittills fungerat. 

Det går dock inte att utesluta att en olycka kan 
inträffa och därför görs beräkningar utifrån 
felträds- och händelseträdsmetodik för att 
kunna uppskatta sannolikheten för dödsfall i 
bebyggelsen kring spåret. Felträdsmetodiken 
används för att redogöra för vilka antaganden 
och förutsättningar som kan leda fram till en 
olycka med farligt gods. Därefter används hän-
delseträd för att beskriva möjliga scenarion och 
konsekvenser. Hur sannolikheter och konse-
kvenser beräknas redovisas i Bilaga 4 och 5. 
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Spårstandarden antas vara likvärdig och skill-
nader i antalet växlar ger en försumbar på-
verkan på riskberäkningarna. Tidigare rådde 
uppfattningen att en betydande del av urspår-
ningarna berodde på olika typer av fel i växlar, 
men aktuella sammanställningar av statistik för 
urspårningar i Europa visar att det inte kom-
mer bland de åtta mest frekventa orsakerna 
(Ulianov m.fl., 2014).

Farligt gods inbegriper en rad olika farliga äm-
nen och produkter som har sådana egenskaper 
att de kan orsaka skada på bland annat män-
niska och miljö. Vissa ämnen utgör en direkt risk 
och andra ämnen utgör en risk först efter långva-
rig exponering. Farligt gods delas enligt MSBFS 
2012:7 (RID-S) in i nio klasser enligt nedan. 

Klass Ämnen Klass Ämnen

1 Explosiva.ämnen 5.1 Oxiderande.ämnen

2 Gaser 5.2 Organiska.peroxider

3 Brandfarliga.vätskor 6.1 Giftiga.ämnen

4.1 Brandfarliga.fasta.
ämnen,.självreaktiva.
ämnen.och.fasta.
okänsliggjorda.
explosivämnen

6.2 Smittförande.ämnen

4.2 Självantändande.ämnen 7 Radioaktiva.ämnen

4.3 Ämnen.som.utvecklar.
brandfarlig.gas.vid.
kontakt.med.vatten

8 Frätande.ämnen

9 Övriga.farliga.ämnen.
och.föremål

Klasser av farligt gods enligt RID-S.

Det är främst farligt gods i klasserna 1 (explosi-
va ämnen), 2.1 (brandfarliga gaser), 2.3 (giftiga 
gaser), 3 (brandfarliga vätskor) som förväntas 
kunna leda till dödliga konsekvenser bortom 
järnvägens direkta närområde. En motivering 
till varför övriga klasser inte bedöms utgöra en 
betydande risk i detta fall presenteras i Bilaga 5.

Uppgifter om mängder av de olika klasserna av 
farligt gods har erhållits från Trafikverket. Upp-

gifterna är konfidentiella och kan inte redovisas 
i tabellform i denna rapport, men används som 
underlag för beräkning av individ- och samhälls-
risk. Övergripande gäller dock att cirka 50% av 
antalet vagnar på sträckan utgörs av klass 8 och 
omkring 10% vardera av klass 2 och klass 3.

Utsläpp av farligt gods kan ske vid kraftig me-
kanisk påverkan till exempel i samband med 
urspårning eller kollision. Läckage från felaktiga 
vagnar kan också förekomma. Om sådana de-
fekter inte upptäcks i tid kan det i värsta fall ge 
upphov till eskalerande förlopp med allvarliga 
konsekvenser. 

Transport av farligt gods ska ske enligt de lagar 
och förordningar som gäller vilket bland annat 
ställer krav på vagnar och behållare. Vagnarna 
och behållarnas utformning utgör därför i sig en 
teknisk riskreducerande barriär. Av detta följer 
att hastigheten och därmed rörelseenergin hos 
en vagn till stor del är avgörande för konsekven-
serna vid en urspårning eller kollision, eftersom 
det krävs stor mekanisk påverkan för att ett läck-
age ska uppstå. Det innebär att sannolikheten 
för utsläpp vid urspårningar och kollisioner ökar 
med ökande hastigheter. 

Beräkningarna av individ- och samhällsrisk har 
gjorts med Monte Carlo-simulering (se avsnitt 
3.6.3) vilket medför att beräkningarnas nog-
grannhet kan redovisas med ett osäkerhetsin-
tervall. 

Individrisk
Individrisken beskriver sannolikheten för dödliga 
skador på ett visst avstånd från en eller flera risk-
källor under ett år, järnvägstrafiken på Ystadba-
nan (farligt gods och urspårningar). Individrisken 
presenteras i denna riskutredning i form av en 
individriskkurva där risken beskrivs som funk-
tion av avståndet från riskkällan vilket i detta fall 
är spåren som trafikeras av genomgående eller 
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vändande trafik på spår 1-5.

Resultaten från simuleringarna presenteras i 
figuren nedan. De visar att risknivån precis intill 
spåren, inom 5 meters avstånd, är oacceptabelt 
hög om människor skulle vistas där under längre 
tid. I spårens närhet, upp till cirka 30 meter från 
spåren, är risknivån på en sådan nivå att riskre-
ducerande åtgärder bör övervägas och att vissa 
typer av känslig verksamhet är olämplig, såsom 
förskola. Bortom 30 meter är individrisken så 
låg att åtgärder inte behöver vidtas. Gränsen för 
individrisknivån är inritad tillsammans med den 
närmaste planerade bebyggelsen i kartan till 
höger.

�����������������������������-
torp.

Riskbidraget från farligt gods är relativt lågt 
jämfört med urspårningsrisken. Det beror dels 
på att de godsklasser som kan orsaka allvarliga 
olyckor bara utgör en liten del av det totala 
antalet transporter, dels att antalet transporter 
är relativt få jämfört med större transportleder 
såsom södra stambanan. Hur mycket de olika 
RID-klasserna bidrar till individrisken redovisas i 
figuren till höger.

Området för förhöjd individrisk (orange) tillsammans med pla-
nerad närliggande bebyggelse. 

Samhällsrisk
Riskmåttet samhällsrisk beskriver risken med 
hänsyn till hur många människor som kan 
omkomma om det sker en olycka vid riskkäl-
lan. Hänsyn tas då till den områdesspecifika 
personstätheten samt dygnsvariationer i per-
sontätheten. Konsekvenserna beräknas utifrån 
medelpersontätheten och eventuella platsspe-
cifika riskreducerande faktorer, såsom topo-
grafi eller åtgärder på byggnader. 

Samhällsrisken presenteras i ett så kallat F/N-
diagram (Frequency of accidents/Number of 
fatalities). I F/N-diagrammet kan man avläsa 
sannolikheten för att en eller flera personer 
omkommer i anslutning till riskkällan. 

Andelen av individrisk från respektive RID-klass på olika av-
stånd från järnvägen. 
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Samhällsrisk har beräknats inom ett område 
på 200 meter från järnvägen och blir låg för 
Åstorp. Förslaget med flera höga flerbostadshus 
innebär en förtätning, och därför har befolk-
ningstätheten från 25 till 500 meter från järn-
vägen antagits motsvara en större svensk tätort 
med 8 000 personer/km2. I Malmös innerstad 
är befolkningstätheten som jämförelse mellan 
ca 6 000 och 10 000 personer/km2.

de med störst potentiella konsekvenser. Smitt-
förande ämnen, giftiga ämnen samt radioak-
tiva ämnen har inte beaktats eftersom antalet 
försändelser är mycket litet, sannolikheten för 
utsläpp extremt låg alternativt konsekvenserna 
små eller lokala.

• Det statistiska underlaget som används i beräk-
ningarna för olika faktorer som kan leda till ur-
spårning baseras på ett genomsnitt för Sverige 
historiskt sett (Fredén 2001). Det är tänkbart att 
lokala avvikelser och nya säkerhetssystem kan 
ha betydelse för den verkliga risknivån. 

• Konsekvenserna har endast utretts inom ett om-
råde på 200 meter från banan. Utsläpp av giftig 
gas eller en BLEVE (Boiling Liquid Expanding 
Vapour Explosion) skulle kunna orsaka dödsfall 
bortom detta avstånd. Osäkerheterna i beräkning 
av konsekvensen av en BLEVE ökar dock med av-
ståndet och sannolikheterna för dessa händelser 
är så låga att de riktlinjer och vägledningar som 
används i denna rapport inte tar hänsyn till dessa 
händelser vid förslag av åtgärder.

Konservativa antaganden
I denna riskutredning har flera konservativa 
(försiktiga) antaganden gjorts. Det har gjorts för 
att säkerställa att riskerna inte underskattas och 
att tillräckliga riskreducerande åtgärder vidtas. 
Antagandena medför att risknivåerna för tredje 
part i verkligheten troligen är något lägre än 
beräknat. Några av de mer betydelsefulla anta-
ganden som gjorts presenteras nedan. 

• Konsekvensberäkningarna grundar sig på anta-
gandet att alla ämnen inom respektive klass av 
farligt gods utgörs av det ämne inom klassen 
som kan ge allvarligast konsekvenser, till exempel 
klorgas för giftiga gaser. Explosion och brand 
som följd av olycka med oxiderande ämnen ingår 
trots att de transportregler som finns kring dessa 
ämnen troligtvis redan eliminerat riskerna.

• Trafikmängder som använts i beräkningar baseras 
på prognoser för cirka 30 år fram i tiden. Fram till 
dess är förmodligen trafikmängden lägre. 

Osäkerheter och känslighetsanalys
Beräkningarna av individ- och samhällsrisk är 
förknippade med osäkerheter, exempelvis avse-
ende uppskattade godsmängder, sannolikheter 
för identifierade olyckshändelser och konse-
kvenser. Beräkningsmodeller är alltid en för-
enkling av verkligheten, men målet är att ge en 
tillräckligt bra beskrivning utifrån tillgänglig 
kunskap för att ge ett robust beslutsunderlag. 
Osäkerheterna är stora, både vad gäller vilka 
parametrar som bör ingå i en beräkningsmodell 
och de olika parametrarnas värden i modellen, 
nedan redovisas några huvudsakliga sätt att 
hantera osäkerheterna.

Förenklingar
Vissa förenklingar har gjorts för att arbetet ska 
ha en rimlig omfattning. Några av de mest bety-
delsefulla förenklingarna är: 

• Konsekvensberäkningar har inte genomförts för 
alla tänkbara farliga ämnen utan begränsats till 
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Känslighetsanalys
Simuleringar av individ- och samhällsrisk ge-
nomförs med så kallad Monte Carlo-simulering 
där en fördelning antas för variabler istället för 
medelvärden. Därefter simuleras 2 000 fall där 
olika värden plockas från dessa fördelningar. 
Som ett resultat får vi en spridning i utdata 
som visar hur säker man är på de beräkningar 
som genomförs och det går även att utläsa vilka 
parametrar som i högst grad styr osäkerheten. 

I figuren nedan visas spridningen på individ-
riskberäkningarna, eftersom det är stor skillnad 
mellan 5-percentilen och 95-percentilen visas 
även att det är relativt stora osäkerheter i beräk-
ningarna. 

Simuleringen används för att undersöka vilka 
parametrar som är mest osäkra, och på så vis 
ger mest variation i utdata. I beräkningarna 
för minst en omkommen person på grund av 
olycka bidrar följande tre parametrar med 
störst osäkerhet:

• Konsekvensavståndet för en pölbrand
• Sannolikheten för stort hål i tunnväggig tank
• Antal vagnar som spårar ur vid urspårning

Ovanstående parametrar fångar inte upp all 
osäkerhet i beräkningarna men ger en fing-
ervisning om vilka parametrar som är mest 
osäkra. 

4.3. Riskvärdering
Resultatet av riskberäkningarna visa att riskni-
vån inom 30 meter från spår 5 är på en sådan 
nivå att åtgärder bör övervägas. 

För flerbostadshus bör, enligt RIKTSAM, indi-
vidrisk understiga 10-7 och samhällsrisk för en 
död 10-5 och för 100 döda 10-7. 

För individrisk understigs 10-7 vid knappt 30 
meter och flerbostadshus planeras på detta 
avstånd. Samhällsrisk för en död är <10-6 och 
för 100 döda <10-9.

Beräkningarna har genomförts för de spår som 
är trafikerade, det vill säga 1-5, men hänsyn be-
höver även tas till spåren närmast planområdet 
som kan används för uppställning av vagnar. 
Det går inte att utesluta att det vid något tillfälle 
står vagnar med farligt gods på spår 1-5 samt på 
uppställningsspåren norr om planområdet.

För stora delar av kvarteret Gurkan är topogra-
fin gynnsam med en lutning ner mot spåren, 
vilket minskar risknivån för flera olycksscena-
rier. 

I grafen syns spridningen för beräkningarna av individrisk, som 
motsvaras av 5- och 95-percentlen. 

I figuren nedan visas spridningen av resultatet 
för samhällsrisk.

Spridningen för beräkningarna av samhällsrisk, som motsvaras 
av 5- och 95-percentlen.
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Ytterligare argument för att avvika från de scha-
blonmässiga skyddsavstånden i RIKTSAM för tä-
tare bostadsbebyggelse och annan mer känslig 
bebyggelse är att trafikmängden är betydligt 
lägre än referensfallet i RIKTSAM. RIKTSAM utgår 
från trafiken på Södra stambanan vid Malmö 
och räknar med 150 vagnar som transporterar 
farligt gods dagligen. Som mest har det per dag 
passerat knappt 30 godsvagnar med farligt gods 
genom Åstorp de senaste tre åren. Mängden 
farligt gods genom Åstorp är alltså mycket lägre 
men inte obetydlig.

Det saknas etablerade modeller för beräkning 
av risker från uppställning av vagnar och de 
bedöms inte utgöra någon stor risk. Om hän-
syn endast tas till konsekvensavstånden vid en 
olycka finns det dock möjlighet att en olycka 
skulle påverka planområdet, även om sannolik-
heten för en sådan olycka är mycket låg. Då den 
beräknade individrisknivån för flerbostadshusen 
närmast spårområdet ligger på gränsen för att 
åtgärder bör övervägas, ger uppställningsspåren 
ytterligare argument för att rimliga åtgärder ska 
genomföras.

4.4. Riskreducerande åtgärder
Riskvärderingen i kapitel 4 visar att risknivåerna 
är sådana att riskreducerande åtgärder ska över-
vägas för bebyggelsen närmast spårområdet. 
Enligt rimlighetsprincipen, se avsnitt 2.1, ska 
risker som med tekniska och ekonomiskt rimliga 
medel kan elimineras eller reduceras alltid åtgär-
das, oavsett risknivå. Exempel på möjliga åtgär-
der presenteras nedan.

Skärm eller vall
Vid de scenarier som är mest relevanta, alltså 
pölbrand och jetflamma, blir flamhöjden så 
hög att en skärm eller vall skulle behöva vara 
opraktiskt hög för att få en betydande effekt, 
minst husets höjd krävs beroende på placering. 

Beräkningar genomförda i projektet Förbifart 
Stockholm (Trafikverket 2010) visar att en 
skärm med 4 meters höjd reducerar avståndet 
för kritisk värmestrålning (15 kW/kvm) från 17 
till 11 meter vid en mindre pölbrand (50 kvm). 
För en större pölbrand (200 kvm) är motsva-
rande siffror 23 till 20 meter.

Vid mindre bränder blir alltså effekten relativt 
stor, men effekten avtar ju högre flamhöjden 
blir. Det är visserligen mer sannolikt med mindre 
utsläpp, men en 4 meter hög konstruktion är 
orimligt dyrt i förhållande till den riskreduceran-
de effekten. Att fasaden utförs i icke-brännbart 
material bedöms i de flesta fall ge ett mer kost-
nadseffektivt skydd, se nästa avsnitt.

Med hänsyn till att risknivån är relativt låg längs 
järnvägen, och att de aktuella byggnaderna är 
placerade tillräckligt långt bort från spåret, be-
döms inte skärm som skydd mot värmestrålning 
vara motiverat. 

En vall eller förstärkt skärm skulle även kunna 
ge skydd mot urspårning. Eftersom utrednings-
området ligger tillräckligt långt från spår med 
betydande trafikering tillsammans med de 
mellanliggande spåren som barriär bedöms det 
inte finnas något behov för ytterligare skydd av 
den här typen.

Icke-brännbar fasad
En fasad i icke-brännbart material fungerar 
som ett skydd mot värmestrålning och bedöms 
ge ett gott skydd mot exempelvis en pölbrand. 
Ju mer brandtålig, desto bättre skydd. Moderna 
fönster ger relativt gott skydd mot värmestrål-
ning. 

För både fönster och fasad krävs brandklassning 
för att säkerställa att tålighet mot brand ska 
kunna upprätthållas i en viss tid, normalt 30 eller 
60 minuter beroende på risknivå vilket kan vara 
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rimligt om risknivån är relativt hög.

Avstängningsbar ventilation
Att kunna stänga av ventilationen minskar san-
nolikheten för skador och dödsfall i samband 
med utsläpp av giftig gas. Även negativa effek-
ter av rökgaser vid brand och brännbara gaser 
från ett utsläpp på järnvägen kan minskas på 
detta sätt. Åtgärden bedöms ej vara praktiskt 
eller ekonomiskt rimligt, och bedöms därför ej 
vara motiverad i detta fall.

Placering av ventilation bort från järnvägen
Friskluftsintagen på bebyggelse bör placeras på 
en fasad som vetter bort från järnvägen, alter-
nativt på tak. Syftet med åtgärden är att minska 
den mängd brandfarlig och giftig gas samt rök-
gaser som kan komma in i byggnaden vid en 
olycka med farligt gods. Placeringen förutsätter 
dock att kostnaderna för ventilation inte på-
verkas betydligt av denna placering, vilket kan 
vara fallet om ventilation exempelvis behöver 
placeras i söderläge. 

Utrymning på sida bort från järnvägen
Att kunna utrymma byggnaden på sida bort 
från järnvägen vid en brand eller annan olycka 
med farligt gods bedöms vara en rimlig åtgärd 
oavsett risknivå och bör därför vidtas. 
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5.5. Geoteknik

5.1. Markförhållanden

Översiktliga geotekniska förhållanden 
Jordlagren utgörs enligt SGUs digitala jordarts-
karta av lerig morän. Jorddjupet inom området 
bedöms vara mellan 5-30 meter enligt SGUs 
jorddjupskarta.

De ytliga jordlagren inom området utgörs i hu-
vudsak av fyllning med en mäktighet om cirka 
0,6 -2,1 meter. Fyllningen består mestadels av 
sand eller sandmorän med inslag av grus, sten 
och humusjord. Även tegel har påträffats i fyll-
ningen. Den naturligt lagrade jorden utgörs av 
sand eller sandmorän med varierande siltinne-
håll som underlagras av lermorän. 

Inga sten eller block har påträffats inom områ-
det, förekomst kan dock inte uteslutas. Detalje-
rad beskrivning av jordlagren i respektive un-
dersökningspunkt framgår av jordprovstabell, 
Bilaga 1 och sektionsritningar i Bilaga 3 sid 60.

Materialtyp och tjälfarlighetsklass
Den inom området förekommande fyllningen 
består I huvudsak av sand och sandmorän vil-
ket medför materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 
1 (icke tjällyftande jordarter).

De naturliga lagrade jordarna inom området be-
står huvudsakligen siltig sand eller sandmorän, 
vilket medför materialtyp 3B och tjälfarlighets-
klass 2 (något tjällyftande jordarter).

Upptagna jordprover har klassats okulärt i fält 
direkt vid provtagningen. Ett provtagningsproto-
koll har upprättats för varje provtagningspunkt. 
Jordens materialtyp och tjälfarlighetsklass har 
klassificerats enligt AMA Anläggning 13 med 
okulär bedömning från fält som underlag. Resul-
tatet redovisas i Bilaga 1.

5.2. Geohydrologiska förhållanden
Inga fria vattenytor påträffades i ett av de öppna 
provtagningshålen vid undersökningstillfället. 
Flera av hålen rasade samman och det gick inte 
att avgöra om det var torrt ner till spetsnivå. I 
punkterna 3 och 4 noterades fuktig sand cirka 
2,3 respektive 1,8 meter under markytan.

Ett filterförsett grundvattenrör installerades i 
punkt 2. Observation av röret utfördes 
2017-05-23 och vid ytterligare ett tillfälle  
2017-05-30. Vid det första observationstillfället 
var nivån i röret inte stabiliserad. Vid observa-
tionstillfället 2017-05-30 observerades fri sta-
biliserad grundvattenyta cirka 2,3 meter under 
markytan, motsvarande nivå cirka +34,8.

Grundvattnet påverkas av regn och växtlighet 
samt tjäle och snösmältning varför nivåerna va-
rierar med årstiden. Nivå och datum för påträffad 
vattenyta i respektive undersökningspunkt fram-
går av bilaga 1.

5.3. Markradon
Uppmätta värden av markradon visar radonhal-
ter i jordlagren mellan cirka 7 och 100 kBq/m3. 
Bestämning av markradonhalt har utförs med 
markradondetektor. Detektorerna har sedan 
analyserats av Eurofins AB i Luleå. 

Marken inom undersökningsområdet kan klas-
sas som högradonmark och byggnader ska utfö-
ras radonsäkra. Resultat av markradonundersök-
ning redovisas i Bilaga 3.



Tekniskt PM för Björnekulla Ås 45

5.4. Rekommendationer
I detta avsnitt avses redovisade egenskaper en-
dast användas för översiktliga bedömningar. 

Grundläggningsförutsättningar

Byggnader i en eller två våningar bedöms kun-
na grundläggas ytligt med kantförstyvad platta 
på mark, under eventuellt förekommande yt-
liga jordarter med organiskt innehåll. 

Högre byggnader bedöms kunna grundläggas i 
naturligt lagrad lermorän eller sandmorän. Kom-
pletterande detaljerade undersökningar krävs då 
byggnadernas läge och utformning är fastställda.

Vid grundläggning av hårdgjorda ytor kan 
dessa dimensioneras enligt materialtyp 3B i 
AMA Anläggning 13. Mellan naturlig jord och 
överbyggnad utförs geotextil som materialskil-
jande lager. 

Slutgiltigt val av grundläggningsmetod tas i 
samråd mellan konstruktör och geotekniker.

Översiktliga hållfasthets- och 
deformationsegenskaper

Friktionsvinkel i fyllningen och underliggande 
sandlager bedöms ligga i intervallet 30-37° och 
modulen bedöms variera mellan 5 och 30 MPa. 
De lägre värdena förekommer främst i över-
gången mellan fyllning och naturligt lagrad jord. 

Elasticitetsmodulen i den naturligt lagrade 
sandmoränen och lermoränen bedöms ligga i 
storleksordningen 20-30 MPa.

Den odränerade skjuvhållfastheten i lermorä-
nen uppskattas ligga i storleksordningen cirka 
70-300 kPa och friktionsvinkeln bedöms variera 
omkring cirka 31,5°.
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Ledningar
Ledningar kan grundläggas i förekommande 
jordar. Temporär avledning av grundvatten kan 
erfordras.

Sättningar
Sättningar och sättningsdifferenser studeras i 
samband med detaljprojekteringen, när grund-
läggningsnivåer, pelarindelning, laster med 
mera för planerade byggnader är kända.

Stabilitet
Generellt kan sägas att några betydande stabi-
litetsproblem inte kan förväntas för planerade 
byggnader.

5.5. Omhändertagande av 
dagvatten

De underliggande jordlagren består huvud-
sakligen av lermorän som är täta och vatten-
hållande. Förutsättningarna för infiltration av 
dagvatten bedöms som mycket små. 

5.6. Fyllning och packning
Schaktmassor från området kan användas som 
fyllning för mark och terrasseringsarbeten un-
der förutsättning att de ej innehåller miljöfar-
liga föroreningar eller organisk jord. Fyllning 
med silt eller siltig jord rekommenderas ej.

Jordarterna ska skyddas mot nederbörd som 
kan ge vattenöverskott och därmed risk för 
flytjordsfenomen. I samband med regn eller 
närhet till grundvattnet skall fyllning ske med 
bärkraftigt sandigt och/eller grusigt material. 

5.7.  Markteknisk undersökning
Det geotekniska fältarbetet har utförts i geo-
teknisk kategori 2 (GK2). 

Utförda geotekniska och hydrologiska 
undersökningar

Undersökningen har utförts med fältutrustning 
monterad på borrbandvagn 604D av Geotechs 
fabrikat, undersökningarna skedde i maj 2017. 
Undersökningen har omfattat:

•  Skruvprovtagning (Skr) i 6 punkter 
• CPT-sondering (CPTu) i 2 punkter 
• Installation av filterförsedda grundvattenrör 25 

mm i 1 punkt
• Markradonmätning i 3 punkter
• Inmätning av undersökningspunkterna 
• Observation av eventuella fria grundvattenytor i 

provtagningshålen

Positionering
Utsättning, inmätning och avvägning av de geo-
tekniska undersökningspunkterna har utförts 
med GPS-NRTK. Mätningarna är utförda i 
mätklass B enligt SGF:s Rapport 1:2013. Koordi-
natsystem: SWEREF 99 13 30 Höjdsystem: RH 
2000. Ritningen i sin helhet visas i bilaga 3.
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6.6. Dagvattenhantering

6.1. Förutsättningar för 
dagvattenhantering

Dagvatten från planområdet avleds idag till 
befintligt dagvattenledningsnät i Järnvägsga-
tan. Därifrån rinner dagvatten till Vegeå genom 
Humlebäcken, cirka 5 kilometer i sydvästlig rikt-
ning. 

Dagvattenfördröjning med minst 400 m3 per 
hektar reducerad yta krävs inom planområdet, 
enligt NSVA och Åstorps dagvattenpolicy. För-
dröjningen ska i första hand ske inom kvarters-
mark. 

Topografi
Planområdet uppvisar höjdskillnader på cirka 
12 meter, med lutning åt väster och järnvägen. 

Lägsta topografiska punkten finns i anslutning 
till järnvägen. Denna del av området kan klassas 
som instängt och bör reserveras för dagvatten-
hantering. 

Ledningar
Det finns befintliga kommunala dagvattenledningar 
inom planområdet enligt material från NSVA. Större 
delen av området avvattnas via dagvattenledning 
som leder vattnet mot Humlebäcken. 

�����������������������������

������������������������������
markör (foto augusti 2017). 
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Ytlig avrinning vid skyfall
Ytlig avrinning inom och i anslutning till planom-
rådet har studerats med hjälp av programvaran 
SCALGO Live. Verktyget analyserar höjddata ur 
ett ytvattenperspektiv och beräkningarna base-
ras på data från Sveriges nationella höjdmodell. 
Parametrar som infiltration, ledningsnät, flödes-
motstånd samt rinntid tas inte hänsyn till i före-
liggande analys. 

På kartan ovan visas ytliga flödesvägar i rött. 
Dessa stråk förväntas utgöra de huvudsak-
liga avrinningsvägarna vid kraftig nederbörd. 
Orange markering visar avrinningsområdet till 
utflödespunkten markerat med röd prick.

Kartorna på nästa sida visar flödesvägarna de-
taljerat för planområdet. Kartorna visar även de 
teoretiska vattendjup som kan ansamlas i låg-
punkter vid 105 millimeter regn (vilket motsvarar 

ett 100-årsregn med varaktigheten 6 timmar 
samt klimatfaktor 1,25). 

Observera att beräkningarna av teoretiska vat-
tendjup med denna metod endast utförs i låg-
punkterna. Vid ett kraftigt regn där stor andel av 
avrinningen sker på markytan kan även betydan-
de vattendjup uppstå längs med flödesvägarna. 
Översvämningsrisk längs med större flödesvägar 
är i de flesta fall underordnad översvämnings-
risken i lågpunkter om byggnader och andra 
känsliga strukturer planeras på ett klokt sätt. Det 
är således inte lämpligt att förlägga garagened-
farter, källartrappor och liknande intill flödesvä-
gar utan att försäkra att avskiljande tröskelnivå är 
tillräckligt hög. I lågpunkter bör mark höjdsättas 
på ett sådant sätt att inga skador på byggnader 
förväntas uppstå vid ett 100-årsregn med klimat-
faktor (Svenskt Vatten, 2016).

Visualisering av ������samt teoretiskt vattendjup (m) i 

V������������������������������-
punkt för planområdet. 
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instängda områden vid 105 mm regn (detta motsvarar ett 100-årsregn med varaktigheten 6 h samt klimatfaktor 1,25) inom planområdet.

V����������������������������������������������������������������

med varaktigheten 6 h samt klimatfaktor 1,25) inom planerad planområdet.
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Höjdsättning
Det viktigaste med planering av dagvattenhan-
tering är höjdsättningen. Hus ska placeras högt 
och med en lutning utåt för att regnvatten inte 
ska ledas direkt mot huset. Gator kan förläggas 
något lägre än omgivning så att överskottsvat-
ten kan ledas dit. I planområdet är Långgatan 
och Järnvägsgatan redan höjdsatt och vi föreslår 
att behålla de befintliga dagvattenhuvudled-
ningarna och anpassa de nya höjdsättningarna 
till de befintliga vattengångarna. 

Marknivån i Långgatan ligger mellan +47,94 och 
+37,33 meter och vattengångar mellan cirka +46 
och +35,35 meter.

Marknivån i Järnvägsgatan ligger mellan +41 
och +36,23 meter och vattengångar mellan 
+44,37 och +36,27 meter.

Ytlig avledning
Takvatten kan ledas via rännor och mindre 
diken till en större uppsamlingsdamm där för-
utsättningar för fördröjning och rening kan 
skapas vid utformningen. Ett förslag till en ge-
nerell dagvattenlösning presenteras i slutet av 
denna rapport.

6.2. Volymer
När ytor som tidigare har varit obebyggda hård-
görs kan regnvatten inte längre infiltrera i sam-
ma utsträckning och hus och vägar riskerar att 
översvämmas. Så är fallet oftast med nya bygg-
nationer, men inte i detta fall för kvarteren Gur-
kan och Gladan. Där kommer nybyggnationen i 
stället innebära mindre hårdgjordyta än vad som 
finns idag och mer park med vegetation, det vill 
säga mer genomsläppliga ytor för infiltration.     

Möjligheter för dagvattenfördröjning: Tre ytor markerade med mörkblå färg på ca 1000 m2 var och en; och ett område med ljusblå 
under parkeringsytan på ca 2500 m2. De gröna pillar visar möjligheter för dagvattenledningar och ���������inom planerad 
planområdet. Höjdpunkter visar marknivån.
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Vid dagvattenberäkningen har nuvarande in-
dustribyggnader samt komplementbyggnader 
tagits bort från planområdet. Markanvänd-
ningen för området har uppskattats utifrån gäl-
lande planförslag på sidan 8. Övriga ytor utöver 
parkeringsplatser, asfalt och tak antas bestå av 
gräs- och grusytor.  

Reducerade arean uppgår till 2,69 hektar av den 
totala arean på 5,08 hektar. Även ett parkerings-
garage, som är placerat mellan planområdet och 
järnvägen, finns med i beräkningen. 

Avrinningskoefficientens medelvärde blir då 
0,53 och ett tömningsflöde på cirka 16 liter per 
sekund till befintligt dagvattenledningsnätet har 
beräknats, enligt P110 och NSVA:s krav för för-
dröjning. En fördröjningsvolym beräknas utifrån 
dessa förutsättningar till cirka 1200 m3 för ett 
10-årsregn beräknat med en klimatfaktor på 1,2.   

6.3. Resultat
Dagvatten föreslås fördröjas inom området. Vi 
rekommenderar att användas av de så kallade 

”multifunktionella ytor”. Dessa ytor kan utformas 
som försänkningar i hårdgjorda ytor eller på 
grönytor. Anläggningarna ska utformas med ett 
reglerat utlopp för det dimensionerade utflödet 
från området så att tillfälliga vattenspeglar bildas 
vid hög avrinning. Dessa töms sedan succesivt då 
avrinningen avtar. En fråga som bör diskuteras 
i senare skede är hur dessa översvämningsytor 
kommer att styras från beställarens sida enligt 
överenskommelse mellan kommunen och NSVA. 
Det handlar till exempel om vem ansvarar för 
rensning för in- och utloppet, vegetationsunder-
håll, slamtömning vid behöv, med mera.  

När det gäller placeringen för dagvatten-fördröj-
ning i figuren nedan visas förslag på fördröjnings-
möjligheter och platser för 2 översvämningsytor. 
Dessa kan vara i hårdgjorda ytor som till exempel 
ett översvämnings torg, eller på grönytor som till 
exempel dagvattendammar.   

Planerad bebyggelse med ������3 delområden och 3 fördröjningsvolymer, A1 500 m3, A2 400 m3 och A3 300 m3. Anslutningspunkt 
till ledningsnätet kan göras lämpligast i närheten av Järnvägsgatan och Långgatan (t ex precis efter Damm 2).  
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Det är viktigt att inte skapa instängda ytor eller 
lutningar som gör att vattnet rinner in på fastig-
heter. Planområdet kan delas in i 3 delområden 
för dagvattenhanteringen: 

Area 1:    
Avrinningsvägar inom området är represente-
rade med gröna flödesriktningar (figurerna på 
sidan 47 och 48) och ytlig avledning är att före-
dra. Hus ska placeras med en lutning utåt och 
takvatten kan ledas då via rännor och mindre 
diken till en större uppsamlingsdamm (Damm 
1) där förutsättningar för fördröjning och re-
ning kan skapas vid utformningen.  Sedan kan 
dagvattnet från damm 1 ledas på ett kontrolle-
rat sätt till ledningen i Järnvägsgatan.

Om en dagvattendamm byggs i Area 1 krävs att 
avledning av vatten i extrema nederbördsfall för 
att undvika översvämning av fastigheterna tas 
i beaktande. Vattnet kan ledas till exempel mot 
Järnvägsgatan, eller Långgatan om det skulle 
vara möjligt. En flödesberäkning till bräddning-
en skulle då behövas för att utforma dagvattnets 
väg mot en av gatorna.

Area 2:
Följer samma princip som Area 1: avledningen 
kan vara ytlig eller i ledningar under marken. 
En översvämningsyta (Damm 2) med kapacitet 
på 400 m3 ska placeras i lågpunkt i planområ-
det, så som visas i kartan till vänster. Brädd-
ningen sker också mot Järnvägsgatan.

Area 3:
Parkeringsgarage som är placerat mellan pla-
nområdet och järnvägen innebär en stor hård-
gjord yta. Det kräver att en fördröjningsvolym på 
minst 300 m3 placeras underjordiskt eller i form 
av ett öppet dike ner till anslutningspunkt, om 
möjligheten finns.

Det totala fördröjningsvolymen blir då 
500+400+300 = 1200 m3.
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7.7. Slutsats

7.1. Trafik
Gatunätet går att utformas så att de oskyddade 
trafikanterna skyddas inom planområdet och 
fordonstrafik runt området. Bebyggelse kan 
tillsammans med gatunätet utformas så att låga 
hastigheter säkerställs och en god boendemiljö 
tillskapas. Parkeringsbehovet löses via ett ge-
mensamt parkeringshus för anställda, pendel-
resenärer och boende. Viss boendeparkering 
sker i direkt samband med radhusen och viss 
besöksparkering införs i gaturummen. 

7.2. Buller
Flertalet av byggnaderna på planområdet kan 
klara bullerkraven. I de flesta fall kan tillämpning 
av dämpad sida och planera planlösningen klara 
gällande riktlinjer. Det finns dock vissa fastighe-
ter som kräver ytterligare åtgärder, till exempel 
i form av ändrad utformning av huskropp eller 
ändrat användningsområde av byggnad.

7.3. Olycksrisk
Beräkningarna visar att risknivån vid utrednings-
området är relativt låg. Eftersom det planeras för 
relativt tät bebyggelse med flerbostadshus och 
annan känslig verksamhet är det motiverat med 
vissa riskreducerande åtgärder, då konsekven-
serna vid en olycka kan bli allvarliga. 

Individrisken är på en nivå där åtgärder ska över-
vägas för de byggnader närmst järnvägen. Det 
rör sig om flerbostadshus med relativt många 
lägenheter. Huvudsakligen utgörs risken av 
händelser med brandfarlig vätska. I kombina-
tion med att det kan finnas vagnar med farligt 
gods även på spår 6-8, som inte används för ge-
nomfartstrafik, bedöms det vara motiverat med 

följande åtgärder för de hus som ligger inom 40 
meter från spår 5: 

• Fönster och fasader samt takfot på sida mot 
spårområdet utförs i minst brandklass IE30. 

• Friskluftsintag placeras på tak eller sida bort från 
järnvägsområdet.

• Utrymningsvägar ska finnas på sida bort från 
järnvägsområdet.

• Balkonger, uteplatser och lekplatser bör place-
ras på sida bort från spårområdet. 

Byggnaderna närmast spårområdet fungerar då 
som ett skydd för bakomliggande byggnader 
och uteplatser.

Ur riskhänsyn bör parkeringshuset vara pla-
cerat på minst 15 meter från närmsta spår och 
vara utfört i obrännbart material. 

7.4. Geoteknik
Grundläggningsförutsättningarna för området 
är goda och planerade byggnader inom områ-
det bedöms kunna grundläggas med konventio-
nella metoder.

7.5. Dagvattenhantering
Det finns goda förutsättningar för dagvattenför-
dröjning inom området enligt Åstorps kommuns 
krav. Det totala fördröjningsvolym blir 1200 
m3. I utredningen presenteras fyra olika plat-
ser där dagvattenfördröjning är möjlig utifrån 
de tekniska förutsättningar som har studerats. 
Höjdsättningen är det viktigaste för planering av 
dagvattenhantering. Hus ska placeras högt och 
gator ska förläggas något lägre än omgivning så 
att överskottsvatten kan ledas dit.
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8.8. Fortsatt arbete

8.1. Trafik
Vid planering av Björnekulla Ås finns goda möj-
ligheter att införa framtaget planförslag då rå-
dande trafiksituation har en låg belastningsgrad 
med låga trafikflöden vilket lämpar sig för goda 
boendemiljöer. Området ligger strategisk med 
god närhet till befintlig kollektivtrafik, skolor, 
arbetsplatser, handel och service. Den strate-
giska lokaliseringen medför goda möjligheter 
för en hållbar och miljövänlig trafiksituation. In-
förande av en ny gångbro är av extremt stor vikt 
för kvarter Gurkan och kvarteret Gladan och bör 
snarast detaljstuderas av Åstorp kommun och 
Trafikverket. 

8.2. Buller
Följande punkter har identifierats som fortsatt 
arbete avseende buller i aktuellt projekt:

• Studera de byggnader som behöver tillämpa 
dämpad sida. Här behöver planlösningarna tas 
fram där minst hälften av bostadsrummen är 
vända mot en dämpad sida för varje enskild 
bostad.

• Dimensioner fönsterd för att krav på ljudnivå från 
trafik inomhus ska uppfyllas.

• Flytta eller skärma av de planerade uteplatser 
som överskrider gällande riktvärden. Möjlighet 
finns också att en gemensam uteplats anläggs 
som klarar aktuella riktvärden. Beräkning för 
detta behöver göras.

• Prognostisera hur stor efterfrågan det är på loka-
ler inom området, exempelvis kontor. Kan någon 
av byggnaderna längs järnvägsgatans västra del 
byggas för annat än bostäder som inte har krav 
på ljudnivå vid fasad? Alternativt ta fram en ny 
utformning av huskropparna.

• Studera de radhus längs Långgatan och Frejgatan 
som har överskridanden som kräver åtgärd. Här 

finns ingen plats för uteplats som klarar aktuella 
riktvärden. Här behöver åtgärd, exempelvis i form 
av bullerskärm längs väg eller att byggnaden flyt-
tas längre från vägen.

8.3. Olycksrisk
I det fortsatta arbetet behöver detaljer kring 
krav avseende olycksrisk fastställas så att de 
kan skrivas in i detaljplan för området.

8.4. Geoteknik
Föreliggande handling kan användas vid pla-
nering och övergripande projektering. Vid 
upprättande av bygghandlingar, då byggnaders 
och anläggningars utformning är kända, ska 
geotekniska uppgifter och rekommendationer, 
som överensstämmer med planerad grundlägg-
ning, inarbetas i den byggnadstekniska beskriv-
ningen. 

Vid byggnation krävs kompletterande detalje-
rade geotekniska undersökningar.

Fortsatta observationer i det installerade grund-
vattenröret rekommenderas i syfte att ge infor-
mation om grundvattenytans läge och input till 
värdering av de geohydrologiska förutsättning-
arna. Förslagsvis observeras grundvattenröret en 
gång per månad.
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8.5. Dagvattenhantering
Skicket på de befintliga dagvattenhuvudled-
ningarna i planområdet behöver kontrolleras 
av kommunen och NSVA. Om de är i bra skick 
föreslås att de behålls. Alla vattengångar bör 
också mätas in före detaljprojektering startas.

Om gamla dagvattenledningar i planområdet 
ska läggas om ska de nya ledningar inte under-
stiga 300 millimeter i diameter. Ett nära samar-
bete med NSVA rekommenderas. 

Det är viktigt att anpassa de nya höjdsättningar 
till de befintliga och nya vattengångarna.

En detaljprojektering ska också innehålla avrin-
ningsvägarnas detaljutformning för extrema 
nederbördsfall. 
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BILAGA.1
UPPDRAG

Björnekulla.Ås
UPPDRAGSLEDARE

Malin.Johansson
DATUM

2017-06-14

UPPDRAGSNUMMER

7001690100
UPPRÄTTAD.AV

Tobias.Thulin.Nordqvist

Jordprovstabell
T = Tjälfarlighetsklass.enligt.AMA.Anläggning.13
M = Materialtyp.enligt.AMA.Anläggning.13
W = Fri.vattenyta.i.samband.med.provtagning
(-1,0) = Provtagning.avslutad.på.angivet.djup.och.i.angiven.jordart
m .u .my .= Meter.under.markytan

Proverna.är.klassificerade.okulärt.i.fält

Und-pkt
nr

Marknivå/
Djup.u.my

Vattenyta/
Jordart

T M Amn.

1 +37,3 W.ingen.obs..vy,.rasat.(2017-05-23)
0-0,5 ASFALT - -
-0,2 FYLLNING.-..något.grusig.sand 1 2
-1,2 FYLLNING.-..grusig.sandmorän,.tegel 1 2
-2,6 SAND 1 2
-3,4 sandig.LERMORÄN 4 5A

Provtagaren.kan.ej.neddrivas.längre.med.för
metoden.normalt.förfarande

2 +37,1 W.ingen.obs..vy,.rasat.(2017-05-23)
0-0,03 ASFALT - -

-0,7 FYLLNING.-..grusig.sand 1 2
-1,0 FYLLNING.-..något.grusig.något.mullhaltig.sand 1 2
-2,0 SAND 1 2

(-4,0) LERMORÄN 4 5A

3 +37,6 W.ingen.obs..vy,.fuktig.2,3.m.u.my.(2017-05-23)
0-0,4 Asfalt - -
-2,1 FYLLNING.-..stenig.grusig.SAND 1 2
-2,4 siltig.SAND 2 3B

(-4,0) LERMORÄN 4 5A
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Und-pkt
nr

Marknivå/
Djup.u.my

Vattenyta/
Jordart

T M Amn.

4 +42,5 W.ingen.obs..vy,.fuktigt.1,8.m.u.my.(2017-05-23)
0-0,6 FYLLNING.-..stenig.grusig.sandmorän 1 2
-1,0 LERMORÄN 4 5A
-2,1 SANDMORÄN 1 2

Provtagaren.kan.ej.neddrivas.längre.med.för
metoden.normalt.förfarande

5 +42,7 W.–.ingen.obs..vy,.rasat.(2017-05-23)
0-0,45 FYLLNING.-..sandmorän 1 2
-1,75 FYLLNING.-..mullhaltig.sand 4 5B
-2,4 SANDMORÄN 1 2

Provtagaren.kan.ej.neddrivas.längre.med.för
metoden.normalt.förfarande

6 +43,5 W.–.ingen.obs..vy,.rasat.(2017-05-23)
0-0,04 ASFALT - -

-1,4 siltig.SANDMORÄN 2 3B
Provtagaren.kan.ej.neddrivas.längre.med.för
metoden.normalt.förfarande
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BILAGA.2
UPPDRAG

Björnekulla.Ås
UPPDRAGSLEDARE

Malin.Johansson
DATUM

2017-06-14

UPPDRAGSNUMMER

7001690100
UPPRÄTTAD.AV

Tobias.Thulin.Nordqvist

Diagram

CPT-sondering, uppmätta parametrar

Bilaga:. Sida. . Undersökningspunkt

2: 2  2
2: 3  4

Anmärkning

Bifogade.sonderingsdiagram.är.redovisade.med.datorprogrammet.CONRAD.enligt.SGIs
Information.15.(1992),.vilket.innebär.att.basparametrarna.för.totala.spetstryck.(qT),
mantelfriktion.(fT).och.portryck.(u).redovisas.liksom.initiellt.in-situ.portryck.(u0).med.hänsyn.till
uppmätt.fri.vattenyta.samt.Δu.=.u.-.u0.

I.diagrammet.redovisas.uppmätt.fri.vattenyta.i.det.öppna.sonderingshålet,.eller,.i.förekommande
fall,.i.öppna.observationsrör,.som.grundvattenyta..I.de.fall.någon.vattenyta.inte.påträffats.har.en
antagen.vattenyta,.baserat.på.marknivå.och.observerad.grundvattenyta.i.närliggande
installerade.grundvattenrör,.angivits.

Dessutom.beräknas.och.redovisas.i.två.separata.diagram.friktionskvoten.Rf.=.(fT /.qT).respektive
portryckskvoten.DPPR.=.Δu./.qT.
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BILAGA.3
UPPDRAG

Björnekulla.Ås
UPPDRAGSLEDARE

Malin.Johansson
DATUM

2017-06-14

UPPDRAGSNUMMER

7001690100
UPPRÄTTAD.AV

Tobias.Thulin.Nordqvist

Markradonmätning
Analysresultat.från.markradonmätningar.enligt.bifogad.rapport.6002.upprättad.av.Eurofins.AB,
daterad.2017-06-08.

Undersökningspunkt Burk-id Uppmätt.Rn-halt.(kBq/m3) Anm

2 8917 69

4 8902 100

5 8917 7
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AKTIEBOLAGET.KVIDINGEBYGGEN

Björnekulla Ås - Olycksrisk farligt gods
UPPDRAGSNUMMER.7001690000
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Innehållsförteckning

	

1 Sannolikhet för järnvägsolycka 1
1.1 Sannolikhet.för.urspårning 2
1.2 Typ.av.utbredning 4
1.3 Individrisk 4
1.4 Påkörning.i.samband.med.urspårning 5

2 Händelseförlopp vid farligt godsolycka 6
2.1 Händelseförlopp.vid.olycka.med.explosiva.ämnen.–.ADR-klass.1 7
2.2 Tryckkondenserade.gaser.(RID.2.1.och.2.3) 9
2.2.1 Brandfarliga.gaser.-.RID-klass.2.1 9
2.2.2 Giftiga.gaser.–.RID-klass.2.3 11

2.3 Brandfarliga.vätskor.–.RID-klass.3 12
2.4 Oxiderande.ämnen.och.organiska.peroxider.–.RID-klass.5.1.och.5.2 14

3 Referenser 16
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1 Sannolikhet för järnvägsolycka
Riskanalysen.bygger.i.detta.fall.på.en.uppskattning.av.sannolikheter.för.dödsfall.per.år,
dels.som.individrisk.och.dels.som.samhällsrisk..Sannolikhet.per.år.kan.också.tolkas.som
en.förväntad.frekvens,.dvs..att.en.händelse.förväntas.inträffa.ett.visst.antal.gånger.under
en.tidsperiod.

Urspårningar.bedöms.utgöra.den.största.riskfaktorn.för.omgivningen.kring.järnvägen..En
urspårning.kan.leda.till.direkt.påkörning.eller.efterföljande.olycka.med.farligt.gods.
Urspårnings.inträffar.regelbundet.i.Sverige.även.om.det.är.ovanligt.att.vagnar.hamnar
långt.från.spåret..Det.finns.ändå.visst.statistiskt.underlag.för.att.uppskatta.sannolikheten
för.en.urspårning..Påkörningar.och.kollisioner.på.tågspår.är.så.ovanliga,.och.faktorerna
som.påverkar.sannolikheten.för.detta.så.platsspecifika,.att.det.saknas.statistiskt.underlag
för.beräkningar.av.detta.(Banverket.2001).

Olyckor.med.farligt.gods.på.järnväg.är.ovanliga.och.leder.mycket.sällan.till.utsläpp.
Många.av.de.scenarier.som.studeras.har.aldrig.inträffat.i.Sverige..Det.saknas.därför
statistik.över.många.av.de.faktorer.som.påverkar.händelseförloppet..Med.hjälp.av
modeller.över.vad.som.är.styrande.faktorer,.antaganden.och.den.statistik.som.ändå.finns
över.vissa.typer.av.händelser.görs.beräkningar.av.sannolikheten.per.år.för.respektive
scenario.

För.att.kunna.uppskatta.risknivån.(sannolikhet.per.år.för.dödsfall).kvantitativt.används
dels.felträdsmetodik.för.uppskattning.av.händelser.som.kan.leda.fram.till.utsläpp.av.olika
farliga.ämnen,.och.dels.händelseträdsmetodik.för.beräkning.av.sannolikhet.för.olika
scenarier.vid.ett.utsläpp.

Osäkerheterna.är.stora,.både.vad.gäller.vilka.parametrar.som.bör.ingå.i.en
beräkningsmodell.och.de.olika.parametrarnas.värden.i.modellen..Det.saknas.riktlinjer.för
vad.som.bör.ingå.i.en.sådan.modell,.men.genom.att.de.flesta.konsulter.i.Sverige
redovisar.sina.beräkningar.så.finns.möjligheten.för.granskning.av.varandras.modeller.
Monte.Carlo-simulering.har.använts.för.att.analysera.och.redovisa.osäkerheten.för
respektive.parameter.i.modellen,.där.en.sannolikhetsfördelning.antas.för.variabler.istället
för.medelvärden..Därefter.simuleras.t.ex..1000.fall.där.olika.värden.plockas.från.dessa
fördelningar..Som.ett.resultat.får.vi.en.spridning.i.utdata.som.visar.hur.säker.man.är.på
de.beräkningar.som.genomförs.och.det.går.även.att.bestämma.vilka.parametrar.som.i
högst.grad.styr.osäkerheten.

I.många.fall.saknas.tillförlitlig.statistik.för.olika.scenarion,.och.när.antaganden.måste
göras.har.värden.valt.som.ligger.i.närheten.av.antaganden.i.liknande.utredningar.som
gjorts.i.Sverige..På.så.vis.finns.åtminstone.en.strävan.mot.att.resultaten.av
riskbedömningen.blir.liknande.inom.branschen,.även.om.vissa.parametrar.är.baserade
på.bristfälligt.underlag.
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SEMRLI.\\sestofs010\projekt\7302\7001690\000\000_åstorp\björnekulla.del.två\07_arbetsmaterial\olycksrisk\åstorp.björnekulla.riskutredning.2017-09-12.-
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För.att.beräkna.individ-.och.samhällsrisk.används.följande.beräkningsgång:

1.. Beräkning.av.frekvenser.för.urspårning.med.person-.och.godståg

2.. Beräkning.av.sannolikheten.att.en.urspårad.vagn.hamnar.på.olika.avstånd.från
spåret

3.. Beräkning.av.sannolikhet.att.vagn.med.farligt.gods.påverkas.vid.en.urspårning,
beräkningen.görs.per.godsslag.vilket.fångar.upp.variationen.i.statistiken

4.. Beräkning.av.sannolikhet.att.vagn.med.farligt.gods.skadas.samt.sannolikhet.för
typ.av.skada.(beroende.av.godsklass)

5.. Beräkning.av.sannolikhet.för.olika.konsekvenser.givet.utsläpp.av.farligt.gods

6.. Beräkning.av.frekvens.att.omkomma.på.olika.avstånd.från.spåret.för.respektive
scenario,.både.avseende.direkt.påkörning.och.olycka.med.farligt.gods

7.. Beräkning.av.samhällsrisk.beroende.på.persontäthet.på.olika.avstånd.från.spåret
för.respektive.scenario.

1.1 Sannolikhet för urspårning

Tidigare.har.Banverkets.modell.(2001).använts.i.många.riskanalyser.för.beräkning.av
urspårningsfrekvens,.baserat.på.bland.annat.antal.vagnaxelpassager.eller.antal
tågkilometer..Den.statistik.som.ligger.till.grund.för.uppgifterna.i.denna.modell.bygger.på
erfarenheter.från.1900-talet.och.sedan.dess.har.tågsäkerheten.förbättrats.betydligt,
därför.bedöms.relevansen.av.detta.underlag.vara.begränsad.

I.en.rapport.från.Evert.Andersson,.professor.emeritus.vid.Järnvägsteknik.på.Kungliga
Tekniska.Högskolan,.hänvisas.till.forskning.gjord.på.statistik.över.urspårningar.i.Sverige
(Andersson.2014).under.åren.2003-2012..Utifrån.denna.statistik.kan.följande.antaganden
göras.avseende.sannolikheten.för.urspårningar.för.persontåg:

•. Urspårning.sker.i.medeltal.2×10-8.per.tåg-km.(oavsett.hastighet)

För.persontåg.(alla.hastigheter).är.sannolikheten.för.urspårning:

•. ca.8,5×10-8.per.tåg-km.i.stationsområden.med.växlar

•. ca.0,85×10-8.per.tåg-km.på.rakspår.och.kurvspår.i.övrigt.

För.persontåg.i.högre.hastigheter.(över.70.km/h).är.sannolikheten.för.urspårning.lägre:
•. 2,5×10-8.per.tåg-km.vid.stationsområde.med.växlar

•. 0,25×10-8.per.tåg-km.för.rakspår.eller.kurvspår.utan.växlar.

Högre.hastigheter.ger.lägre.sannolikhet.för.urspårning,.vilket.antas.bero.på.högre.krav.på
banan.och.fordonen.vid.högre.hastigheter..För.godståg.antas.urspårningsrisken.vara.10
gånger.högre.än.för.persontåg.på.respektive.spårtyp,.se.resonemang.i.Andersson
(2014)..Enligt.Evert.Andersson.(2014),.stämmer.detta.väl.överens.med.de.sannolikheter
för.urspårning.som.UIC.(Internationella.järnvägsunionen).tagit.fram.
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Enstaka.växlar.bedöms.inte.påverka.sannolikheten.för.urspårning.i.någon.betydande
utsträckning..Järnvägssträckan.genom.Oxie.består.av.enkelspår.utan.växlar.med.tillåten
hastighet.över.70.km/h.varpå.sannolikheten.för.urspårning.antas.vara.0,25×10-8.per.tåg-
km.för.persontåg.och.2,5×10-8.per.tåg-km.för.godståg.

När.det.gäller.olyckor.med.farligt.gods.är.det.i.första.hand.antalet.godståg.som.är
relevant..Antalet.godståg.som.passerar.sträckan.baseras.på.den.trafikprognos.som
redovisas.i.Trafikverkets.underlag.för.nytt.mötesspår.Skabersjö.(Trafikverket.2015)..I
dagsläget.passerar.enligt.en.sammanställning.ca.2.godståg.per.genomsnittsdag.och.för
att.ta.höjd.för.framtida.trafikökningar.antas.i.beräkningarna.mellan.4.och.6.tåg.per.dag
passera.planområdet.

Prognosen.för.andelen.försändelser.farligt.gods.(vagnar).baseras.på.statistik.för.åren
2013.till.2016..Att.underlaget.för.farligt.gods.endast.baseras.på.fyra.år.har.hanterats
genom.att.ansätta.relativt.stor.spridning.i.fördelningen.av.antalet.transporter.per.år.i
simuleringarna..Andelen.godsvagnar.med.farligt.gods.per.tåg.är.i.nationell.statistik.ca.7%.
Det.råder.en.relativt.stor.osäkerhet.om.framtida.transporter.på.banan.och.därför.antas.det
utgöra.så.mycket.som.10.%.på.sträckan.för.att.inte.underskatta.risknivån.

I.Tabell.1.redovisas.indata.för.att.uppskatta.urspårningsfrekvensen.för.godståg.och.i
Tabell.2.redovisas.indata.för.persontåg.

Tabell 1. Indata för att uppskatta urspårningsfrekvensen godståg.

Variabel Prognos 2040
Sannolikhetsfördelning som använts
vid beräkningar (5- / 95-percentil för
normalfördelning)

Antal.godståg.per.dag 40.–.50
Antal.dygn.med
trafikering.per.år

356

Medellängd.på.tåg 450
Medellängd.på.vagn 15,4 12.–.18
Antal.vagnar.per.tåg ca.33
Antal.godsvagnar.som
förväntas.spåra.ur.vid
olycka

Medel.3,5 1-30.(Exponentialfördelad)

Andel.farligt.godsvagnar. Medel.10.%

Tabell 2. Indata för urspårningsfrekvens för persontåg.

Variabel Prognos 2040
Sannolikhetsfördelning som använts
vid beräkningar (5- / 95-percentil för
normalfördelning)
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Antal.persontåg.per.dag. Berör.ej
planområdet

Högsta.tillåtna.hastighet. . 40.km/h

Förväntad.frekvens.(antal.per.år).för.urspårning.per.kilometer.beräknas.enligt.den.modell
som.UIC.(2002).tagit.fram:

�����å����� = ��×��×365

där		

er	=	urspårningsfrekvens	per	tågkm	(2,5×10-8	för	godståg	och	0,25×10-8	för	
persontåg)	

Zd	=	antal	tåg	per	dygn	

1.2 Typ av utbredning

Beroende.på.typ.av.ämne.som.är.inblandat.blir.utbredningen.av.konsekvensområdet.runt
olyckan.olika..En.del.av.de.möjliga.scenarierna.påverkas.av.vindriktning.och
väderförhållanden.medan.andra.beror.på.vilket.håll.ett.läckage.är.riktat.mot..För.att
beräkna.risken.för.det.planerade.planområdet.används.värdena.i.Tabell.3.

Samtliga.vindriktningar.antas.ha.samma.sannolikhet.

Tabell 3. Typ av spridningsutbredning

Konsekvens Spridning Beräkningsfaktor

BLEVE Alla.riktningar 1

Jetflamma En.av.sidorna.och.uppåt.
Spridingsriktning.beror.på
var.hål.uppstår.

2/3

Gasmoln I.vindriktningen.22° 22°/360°.=.0,6

Pölbrand Alla.riktningar 1

Oxiderande.ämne Alla.riktningar 1

1.3 Individrisk

Beroende.på.konsekvensavståndet.(se.Bilaga.B).och.typ.av.spridning.justeras.den
beräknade.frekvensen.för.att.få.fram.individrisken.på.olika.avstånd.

En.olycka.som.inträffar.på.sträckan.(1.km).har.nödvändigtvis.inte.ett.konsekvensavstånd
som.verkar.över.hela.sträckans.längd..Därför.görs.en.korrigering.för.att.räkna.ut.hur.stor
andel.av.frekvensen.som.gäller.på.hela.sträckan.som.bidrar.till.individrisken.på.ett.visst
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avstånd.från.vägen..Andelen.beräknas.enligt.följande.formel,.med.de.olika.avstånden
förklarade.i.Figur.1.på.nästa.sida:

�����	��	����������	���	����	�������� =
� � �
�	��

� = ���� � ��)

Figur 1. Skiss över hur individriskbidraget beräknas för varje avstånd d.

1.4 Påkörning i samband med urspårning

Sannolikheten.att.en.byggnad.kan.träffas.av.en.urspårning.beror.på.hur.långt.en.vagn
kan.färdas.längs.med.spåret..Det.är.inte.troligt.att.ett.urspårat.tåg.kan.färdas.längs.en.hel
kilometer.innan.den.träffar.det.aktuella.området..Alltså.reduceras.sannolikheten.med.den
längsta.sträcka.som.en.urspårad.vagn.kan.färdas.längs.spåret.beräknas.enligt:

� � ��/80. . (meter)

där		

V=	tågets	hastighet	vid	urspårningstillfället	(km/h)	

Sannolikheten.per.år.att.en.vagn.spårar.ur.och.att.urspårningen.kan.påverka.bebyggelse
blir.därmed:

�������������������� � �����×365×�/1000

Sannolikheten.att.ett.objekt.eller.person.på.ett.visst.avstånd.från.järnvägen.träffas.är
beroende.av.hur.långt.ifrån.spåret.en.vagn.kan.hamna..Ju.närmre.spåret.desto.troligare
att.en.byggnad.träffas.eftersom.en.större.andel.av.de.tänkbara.urspårningsvinklarna.då



Tekniskt PM för Björnekulla Ås 73

6(16)

BILAGA.A.-.SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR
2017-09-12
BJÖRNEKULLA.ÅS.-.OLYCKSRISK.FARLIGT.GODS

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

SEMRLI.\\sestofs010\projekt\7302\7001690\000\000_åstorp\björnekulla.del.två\07_arbetsmaterial\olycksrisk\åstorp.björnekulla.riskutredning.2017-09-12.-
bilaga.a.sannolikhetsberäkningar.docx

kan.orsaka.en.påkörning..Sannolikheten.att.en.byggnad.eller.person.träffas.beräknas
enligt.följande:

���������� = �
� � �
�

�
�

×0,5×
�
�

där	

b	=	det	maximala	vinkelräta	urspårningsavståndet	(meter),	vilket	beräknas	
som	V0,55	

a	=	vinkelrätt	avstånd	mellan	spåret	och	det	avstånd	där	risken	ska	beräknas	

c	=	det	parallella	avstånd	längs	spåret	som	är	exponerat	för	att	träffas	av	en	
urspårad	vagn,	vilket	beräknas	enligt:	

� =
�
�

×(� � �)	

De.parametrar.som.har.en.geometrisk.innebörd.redovisas.i.Figur.2.

Figur 2. Principskiss över parametrar som beskriver riskerna avseende påkörning vid en
urspårning.

Här.görs.ett.antagande.om.att.individriskbidraget.motsvarar.ovanstående.frekvens

Förväntad.frekvens.för.urspårning.i.anslutning.till.den.planerade.bebyggelsen.blir.då:
3,1×10-5,.vilket.motsvarar.en.gång.på.ca.30.000.år.

2 Händelseförlopp vid farligt godsolycka
Nedan.redovisas.de.händelseförlopp.som.kan.uppstå.vid.utsläpp.av.ämnen.från
respektive.RID–klass..Händelseförloppen.redovisas.även.i.form.av.händelseträd.i
avsnitt.0.nedan..En.sammanställning.av.frekvenserna.för.olika.scenarion.som.beräknats
redovisas.i.Tabell.4.

Fördelningen.mellan.olika.godsklasser.varierar.relativt.mycket.i.den.tillgängliga
statistiken..Då.denna.information.är.konfidentiell.kan.inte.detaljer.återges.i.denna.rapport.
Underlaget.är.egentligen.för.litet.för.att.dra.några.noggranna.slutsatser.om.eventuella
trender.

d	

c

a

b
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Brandfarliga.vätskor.utgör.ca.40.%.av.antalet.försändelser,.oxiderande.ämnen.ca.20.%,
brandfarliga.gaser.ca.20.%.och.giftiga.gaser.ca.10.%.

Sannolikheten.för.utsläpp.vid.en.olycka.bedöms.bero.mer.på.platsspecifika.förhållanden
än.på.hastighet..För.tunnväggiga.tank.bedöms.sannolikheten.för.utsläpp.vara.mellan.5
och.30%.och.för.tjockväggig.tank,.med.tryckkondenserad.gas,.bedöms.sannolikheten.för
utsläpp.vara.1/30.av.detta.

Tabell 4. Sammanställning av beräknade frekvenser för olika scenarion.

Sannolikhet för scenariot givet utsläpp (%)* Beräknad
frekvens

Klass Scenario min mest troligt max

1*

Explosion.på
grund.av
mekanisk
påverkan

0,1 0,2 1

5,5E-10

Explosion.till.följd
av.brand 0,01 0,1 0,15

1,6E-10

2.1

BLEVE 0,1 0,13 1 3,3E-10

Jetflamma 10 20 30 2,4E-08

Gasmolns-
explosion 4 58 65

6,1E-08

2.3 Giftigt.gasmoln 100% 8,1E-10

3
Pölbrand 10 20 30 4,3E-06

Gasmolnsbrand. 1 1,5 3 3,6E-07

5 Explosion 0,001 0,003 0,004 2,1E-10

Brand 0,02 0,05 0,07 4,0E-09

2.1 Händelseförlopp vid olycka med explosiva ämnen – ADR-klass 1

Exempel.på.explosiva.varor.är.ammunition,.tårgaspatroner,.krut,.fyrverkerier.och.trotyl.
Vid.en.antändning.av.explosiva.varor.uppstår.en.kraftig.och.kortvarig.tryckvåg.som.kan
skada.människor.och.byggnader..Generellt.hanterar.människor.en.tryckvåg.bättre.än.en
byggnad.eller.konstruktion..Därmed.kan.en.person.som.överlever.en.tryckvåg.ändå
skadas.allvarligt.av.nedfallande.eller.kollapsande.byggnadsdelar.

För.transport.av.explosiva.varor.finns.omfattande.bestämmelser.och.restriktioner.för.att
minska.sannolikheten.för.olyckor.och.begränsa.konsekvenser.vid.olyckor.
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Små.mängder.explosivämnen.och.mycket.små.mängder.massexplosiva.varor.(RID-klass
1.1).transporteras.i.det.svenska.transportsystemet,.både.antalet.transporter.och
mängden.explosivämnen.har.antagits.konservativt.i.denna.utredning.

Det.är.endast.så.kallade.massexplosiva.varor.(RID-klass.1.1).som.bedöms.kunna.skada
människor.allvarligt.på.längre.avstånd.än.ett.10-tal.meter.(Göteborgs.stad,.1999).
Massexplosiva.varor.är.explosiva.ämnen.som.har.en.benägenhet.att.explodera.i.sin
helhet.och.därför.åstadkomma.stora.skador..I.denna.riskutredning.undersöks.endast
transporter.med.massexplosiva.varor.eftersom.dessa.bedöms.kunna.leda.till.allvarligast
skador,.samtliga.transporter.med.explosivämnen.antas.vara.av.denna.klass.

För.att.en.explosion.ska.inträffa.vid.en.olycka.måste.antingen.en.brand.uppstå.i.fordonet
och.sprida.sig.till.det.explosiva.ämnet.eller.så.måste.de.mekaniska.påkänningarna.vid
kollisionen.vara.så.stora.att.de.utlöser.en.detonation..Sannolikheten.för.att.en.brand
uppstår.efter.en.olycka.är.låg.och.bedöms.vara.ca.0,2.%.

Vid.större.transporter.av.explosiv.vara.(>1000.kg).måste.varorna.förvaras.i
brandklassade.skåp.för.att.minska.sannolikheten.för.att.utvändig.brand.ska.kunna
påverka.lasten..Detta.innebär.att.även.om.en.brand.inte.släcks.är.sannolikheten.låg.för
att.branden.ska.kunna.antända.de.explosiva.varorna..Vidare.kommer.flertalet.explosiva
ämnen.att.brinna.upp.istället.för.att.detonera.vid.en.brand..Sannolikheten.för.att.en.brand
ska.antända.de.explosiva.varorna.bedöms.konservativt.till.50.%..På.järnväg.är.det.tillåtet
att.lasta.upp.till.maximalt.25.ton.explosivämnen..Det.är.dock.mycket.ovanligt.med.så
stora.laster.eftersom.strikta.samlastningsregler.gäller.för.explosiva.ämnen..I.denna
utredning.antas.2.%.av.alla.transporter.med.explosivämnen.vara.lastade.med.maximalt
tillåten.last.(25.ton).och.alla.övriga.transporter.vara.lastade.med.1000.kg.

Med.mekanisk.påverkan.på.de.explosiva.varorna.avses.den.stöt.som.uppstår.vid.en
olycka..Hur.stor.stöt.som.krävs.för.att.de.explosiva.varorna.ska.antända.är.oklart..Ett
flertal.explosiva.varor.kräver.kollisionshastigheter.som.överstiger.flera.hundra.m/s.för.att
antända,.vilket.motsvarar.hastigheten.hos.en.projektil.från.ett.vapen..Detta.tyder.på.att.en
kollision.sannolikt.inte.kan.orsaka.en.antändning..Denna.bedömning.är.dock.förknippad
med.osäkerheter..Konservativt.antas.att.sannolikheten.för.att.mekanisk.påverkan.ska
leda.till.explosion.är.0,2.%.
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Figur 3. Händelseträd för RID-klass 1 - Explosiva varor för scenarier efter att en vagn
spårat ur.

2.2 Tryckkondenserade gaser (RID 2.1 och 2.3)

Tryckkondenserade.brandfarliga.och.giftiga.gaser.transporteras.i.tjockväggiga.tankar
vilka.klarar.relativt.stora.påfrestningar.vid.en.olycka.utan.att.punktering.och.utsläpp.av
gasen.sker..Om.ett.sådant.utsläpp.ändå.sker.är.skadeområdet.starkt.beroende.av
utsläppets.storlek,.vind-.och.väderförhållanden.samt.geografiska-.och.topografiska
förhållanden.inom.planområdet.

Enligt.Banverket.(2001).kan.sannolikheten.att.en.urspårning.leder.till.utsläpp.från
tjockväggiga.tankar.uppskattas.till.2.%.för.olyckor.på.järnväg.(1.%.punktering,.1.%.stort
hål).

Här.har.en.något.mindre.konservativ.uppskattning.gjorts.att.sannolikheten.för.utsläpp
istället.varierar.mellan.0,2.%.och.1%.(mest.troligt.0,5.%)..Därefter.görs.ett.antagande.om
utsläpp.gjorts,.dessa.antaganden.redovisas.i Bilaga B Konsekvensberäkningar.

2.2.1 Brandfarliga gaser - RID-klass 2.1

I.händelseträd.redovisas.tänkbara.händelseförlopp.vid.en.farligt.godsolycka.med
brandfarliga.gaser,.se.Figur.4..Vid.ett.läckage.kan.utsläppet.antända.direkt,.inte.antända

RID.1
Explosiva.ämnen

Mycket.stor
mängd

2.%

Fordon.antänder
0,2.%

Explosion
50.%

Ej.explosion
50.%

Fordon.antänder
ej

99,8.%

Stor.mekanisk
påverkan..- explosion

0,2.%

Ej.tillräcklig.mekanisk
påverkan
99,8.%

Stor.mängd
98.%

Fordon.antänder
0,2.%

Explosion
50.%

Ej.explosion
50.%

Fordon.antänder
ej

99,8%

Stor.mekanisk
påverkan.- explosion

0,2.%

Ej.tillräcklig.mekanisk
påverkan
99,8.%
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alls.eller.så.sker.en.fördröjd.antändning..När.eller.om.gasen.antänder.får.stor.inverkan.på
konsekvensernas.omfattning.

Figur 4. Händelseträd för RID-klass 2.1 – Brandfarliga gaser.

Ett.utsläpp.av.brandfarliga.gaser.kan.skada.människor.dels.genom.förgiftning,.dels
genom.värmestrålning.eller.tryckpåverkan.om.gasen.skulle.antända.

Om.ett.utsläpp.av.brandfarlig.gas.inte.antänder.i.direkt.anslutning.till.olycka.skulle.ett
drivande.gasmoln.kunna.uppstå.som.sannolikt.har.toxiska.effekter.för.människor..Ett
sådant.gasmoln.skulle.vara.mycket.lättantändligt.eftersom.en.brännbar.blandning.bildas
tillsammans.med.luftens.syre..Energin.i.ett.fordon,.en.cigarett.eller.ett.gatljus.skulle
potentiellt.kunna.antända.gasmolnet..Detta.innebär.att.ett.gasmoln.med.tillräckligt.hög
koncentration.för.att.förgifta.människor.sannolikt.antänder.och.leder.till.brännskador.långt
innan.allvarlig.förgiftning.uppstår.

Om.ett.utsläpp.av.brandfarlig.gas.antänds.har.följande.tre.scenarier.beaktats:

Jetflamma:.Gasen.skulle.kunna.antända.direkt.efter.utsläppet.och.ge.upphov.till
jetflamma..Beroende.på.utsläppets.storlek.och.trycket.i.det.tryckkärl.som.gasen.förvaras.i
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kan.jetflamman.nå.storlekar.på.från.några.få.meter.upp.till.ca.75.m.och.strålningsvärmen
bedöms.då.kunna.skada.människor.på.upp.till.90.meter..Jetflamman.kan.skada
människor.och.egendom.dels.genom.en.direkt.träff.av.jetflamman.och.dels.genom
värmestrålning.från.flamman.

BLEVE.(Boiling.Liquid.Expanding.Vapour.Explosion).kan.inträffa.om.ett.tryckkärl.med
kondenserad.brandfarlig.gas.utsätts.för.extrem.upphettning..Tryckkärlet.förlorar.då.sin
tryckbärande.förmåga.och.briserar.med.ett.stort.eldklot.som.följd..Människor.och
egendom.kan.då.skadas.av.värmestrålning.och.splitter.eller.stora.kaststycken.från.t.ex.
tryckkärlet..Denna.händelse.förväntas.endas.ske.som.en.dominoeffekt.av.en.jetflamma,
som.i.sin.tur.hettar.upp.det.lastade.tryckkärlet.med.dysfunktionell.säkerhetsventil..En
BLEVE.kan.uppstå.som.följd.av.en.jetflamma.och.bedöms.konservativt.inträffa.i.0,1.%.till
1.%.av.de.fall.som.en.jetflamma.uppstår.

Gasmolnsbrand eller gasmolnsexplosion:.Dessa.skadehändelser.kan.inträffa.om.inte
gasmolnet.antänder.direkt.efter.att.utsläppet.inträffat..Ett.gasmoln.kan.då.driva.iväg.i
vindriktningen.och.antända.långt.ifrån.utsläppskällan..Vid.en.gasmolnsbrand.bedöms
endast.allvarliga.skador.uppstå.på.de.personer.och.byggnader.som.är.inom.molnet..Vid
en.gasmolnsexplosion.kan.en.tryckvåg.uppstå.som.skadar.byggnader.och.i.sin.tur
människor.utanför.gasmolnet..För.att.en.gasmolnsexplosion.ska.inträffa.krävs.dock
mycket.stora.mänger.gas.i.gasmolnet.och.gasen.måste.vara.väl.omblandad.med.luft.så
att.explosiva.koncentrationer.uppstår..Spridning.av.gasmoln.påverkas.till.stor.del.av
rådande.väderförhållanden..Beroende.på.bland.annat.vindstyrka.och.solinstrålning
påverkas.riktning.och.gaskoncentration..Hänsyn.har.tagits.till.detta.genom.att.anta.att.en
plym.med.en.vinkel.motsvarande.22°.sprids.från.en.eventuell.olycksplats.

2.2.2 Giftiga gaser – RID-klass 2.3

Farligt.godsklass.2.3,.giftiga.gaser,.kan.ha.en.starkt.toxisk.effekt.om.människor
exponeras.för.något.av.dessa.ämnen..Konsekvenserna.som.uppstår.vid.ett.utsläpp.av
giftig.gas.beror.bland.annat.på.läckagets.storlek,.gasens.toxicitet,.vind-.och
väderförhållanden.och.områdets.topografiska.förutsättningar.

Beräkningar.av.sannolikheter.för.utsläpp.givet.att.en.vagn.spårar.ur.och.hålstorlek.är
detsamma.som.för.brandfarliga.gaser.och.redovisas.ovan.

De.vanligaste.giftiga.gaserna.med.hög.toxicitet.som.transporteras.på.svenska.järnvägar
är.klor,.ammoniak.och.svaveldioxid,.där.klorgas.är.den.giftigaste.av.dem..På.järnväg.kan
upp.till.ca.65.ton.transporteras.per.vagn..I.denna.utredning.har.klor.antagits.utgöra.100.%
av.den.transporterade.mängden,.vilket.är.extremt.konservativt..Statistik.över.vad.de.olika
transporterna.med.RID.2.3.innehåller.har.inte.varit.tillgänglig,.men.efter.att.Akso.Nobel
lade.ner.sin.tillverkning.av.klor.i.Bohus.och.Skoghall.2005.respektive.2011.bedöms
transporter.med.klor.vara.försvinnande.få.

Scenarier.som.beaktats.redovisas.i.Figur.5..Spridning.av.gasmoln.påverkas.till.stor.del.av
rådande.väderförhållanden.enligt.samma.princip.som.för.gasmolnsbrand.och
gasmolnsexplosion.ovan.
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Figur 5. Händelseträd för RID-klass 2.3 – Giftiga gaser.

2.3 Brandfarliga vätskor – RID-klass 3

Vid.ett.utsläpp.av.brandfarlig.vätska.skulle.människor.i.närheten.av.utsläppet.kunna
skadas.allvarligt.om.utsläppet.antänder..Några.exempel.på.brandfarliga.vätskor.är
bensin,.E85.(etanol).och.diesel..De.fysikaliska.egenskaperna.hos.olika.brandfarliga
vätskor.gör.att.de.har.olika.stor.benägenhet.att.antända,.exempelvis.antänder.bensin.och
E85.mycket.enklare.än.diesel..Eftersom.transportfördelningen.mellan.olika.brandfarliga
vätskor.är.okänd.behandlas.samtliga.transporter.med.brandfarliga.vätskor.som
transporter.med.en.lättantändlig.vätska.(hexan),vilket.är.en.konservativ.ansats.

Ett.utsläpp.av.en.brandfarlig.vätska.med.efterföljande.antändning.resulterar.sannolikt.i.en
pölbrand..Konsekvenserna.för.människor.av.denna.händelse.härleds.främst.till.den
värmestrålning.som.pölbranden.ger.upphov.till..Dödliga.skador.bedöms.osannolika.på.ett
avstånd.om.mer.än.40.m.från.en.pölbrand,.men.kan.inträffa.vid.olyckliga.omständigheter.

Ett.utsläpp.av.brandfarlig.vätska.skulle.även.kunna.ge.upphov.till.en.gasmolnsbrand..Om
ett.stort.utsläpp.sker.en.varm.dag.och.vätskan.är.flyktig.skulle.ett.ångmoln.kunna.bildas
och.driva.iväg..Ångmolnet.skulle.kunna.antända.och.skada.människor.och.byggnader
bortom.utsläppsplatsen..Denna.händelse.bedöms.dock.som.osannolik.och.antas.ske.i
ca1,5.%.av.fallen.
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I.Tabell.A-9.redovisas.de.antagna.sannolikheterna.för.olika.storlek.på.pölutbredning.vid
utsläpp.efter.urspårning.med.en.vagn.innehållande.brandfarlig.vätska,.baserat.på
sannolikheterna.i.Banverkets.modell.(2001).

Tabell A-9. Sannolikhet för olika scenarier vid utsläpp av brandfarlig vätska vid en
urspårning.

Utsläppsbeskrivning Pölyta [m2] Sannolikhet (5-95-
percentil)

Medelstort.utsläpp 200 10-30.%
Stort.utsläpp 400 2,5.-.7,5.%

Sannolikhet.för.antändning.av.vätskepöl.antas.vara.10.%.vid.litet.utsläpp.och.20.%.vid
stort..För.ett.gasmoln.bedöms.antändningssannolikheten.vara.50.%..Spridning.av
eventuellt.gasmoln.följer.spridninge.enligt.brandfarlig.gas.ovan.

I.händelseträd.i.Figur.6redovisas.tänkbara.händelseförlopp.vid.en.farligt.godsolycka.med
brandfarlig.vätska.
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Figur 6. Händelseträd för RID-klass 3 – Brandfarliga vätskor.

2.4 Oxiderande ämnen och organiska peroxider – RID-klass 5.1 och 5.2

Oxiderande.ämnen.(RID-klass.5.1).utgör.en.stor.andel.av.alla.vagnar.innehållande.farligt
gods.och.är.klassade.som.farliga.i.den.mån.att.de.kan.fungera.som.katalysatorer.vid
brandförlopp.men.är.inte.brandfarliga.i.sig..Om.ämnet.kommer.i.kontakt.med.brännbart,
organiskt.material.(t.ex..diesel,.motorolja.etc.).kan.det.leda.till.självantändning.och
kraftiga.brand-.eller.explosionsförlopp.

Organiska.peroxider.utgör.endast.en.marginell.del.av.antalet.försändelser.med.farligt
gods.och.har.ur.ett.riskperspektiv.liknande.egenskaper.som.oxiderande.ämnen..Antalet
transporter.av.klass.5.2.läggs.därför.till.antalet.transporter.av.klass.5.1

De.ämnen.som.bedöms.kunna.leda.till.kraftiga.brand-.och.explosionsförlopp.är.i
huvudsak.ej.stabiliserade.väteperoxider.och.vattenlösningar.av.väteperoxider.med.över
60.%.väteperoxid..För.att.stabilisera.det.oxiderande.ämnet.blandas.ofta.en.stabilisator,
flegmatiseringsmedel,.in.för.att.minska.reaktionsbenägenheten.

Även.ammoniumnitrat.har.historiskt.sett.varit.inblandat.i.olyckor.med.kraftiga.bränder.och
explosioner..När.det.transporteras.som.RID.klass.5.1.är.det.dock.i.blandningar.som
minskar.sannolikheten.för.detonation.så.mycket.att.detta.bedöms.vara.mycket.osannolikt.
Enligt.regelverket.RID-S.är.det.inte.tillåtet.att.transportera.ej.stabiliserade.väteperoxider
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eller.vattenlösningar.(d.v.s..utan.flegmatiseringsmedel).med.över.60.%.väteperoxid.på
järnväg..Det.är.inte.heller.tillåtet.att.transportera.ammoniumnitrat.med.mer.än.0,2.%
brännbara.ämnen,.utom.när.det.utgör.beståndsdel.i.ett.ämne.eller.föremål.i.klass.1
(explosiva.ämnen).

Regler.kring.transport.såsom.användandet.av.skyddsvagnar.mellan.vagnar.med.farligt
gods.gör.det.mycket.osannolikt.att.oxiderande.ämnen.kommer.i.kontakt.med.innehållet.i
en.annan.vagn.med.t.ex..brandfarliga.vätskor.

I.beräkningarna.görs.följande.grova.antagande:.Vid.ett.utsläpp.av.oxiderande.ämnen
antas.det.samtidigt.ske.ett.utsläpp.av.organiskt.material.i.10.%.av.fallen..Sen.antas.1.%
sannolikhet.att.det.oxiderande.ämnet.kommer.i.kontakt.med..organiskt.material..Ofta
blandas.en.stabilisator.in.i.det.oxiderande.ämnet.vilken.minska.reaktionsbenägenheten,
därför.bedöms.det.mer.sannolikt.att.det.uppstår.en.brand.(95.%).än.en.explosion.(5.%)..I
händelseträd.redovisas.tänkbara.händelseförlopp.vid.en.farligt.godsolycka.med
oxiderande.ämnen,.se.Figur.7.

Figur 7. Händelseträd för RID-klass 5.1 – Oxiderande ämnen.
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1 Inledning
Alla.urspårningar.leder.inte.till.negativa.konsekvenser.för.omgivningen,.men.skador.kan
uppkomma.dels.på.grund.av.att.en.urspårad.vagn.hamnar.utanför.spåret.eller.om.en
urspårning.leder.till.utsläpp.med.farligt.gods.

Konsekvensberäkningarna.har.gjorts.i.följande.steg:

Kriterier.för.vad.som.ska.betraktas.som.risk.för.dödlig.skada.diskuteras.för
a).tryckpåverkan.vid.explosion
b).värmestrålning.vid.brand
c).förgiftning.vid.exponering.av.giftig.gas

Avstånden.inom.vilka.dessa.kriterier.uppnås.för.de.allvarligaste.scenarierna.för.varje
godsklass.har.uppskattats.

Avstånden.har.kompletterats.med.intervall.från.sammanställningar.över
konsekvensavstånd.från.riskbedömningar.från.flera.olika.källor.

Nedan.(avsnitt.2.1.till.2.4).redovisas.de.skadekriterier.som.använts.för.att.bestämma
avståndet.inom.vilket.dödlig.skada.är.möjlig..Resultat.från.beräkningar.av.avstånd.till
dödlig.skada.baserat.på.dessa.kriterier.har.därefter.gjorts.i.kapitel.4.

Det.beräknade.konsekvensavståndet.är.en.förenkling,.där.sannolikheten.för.att.avlida.är
1.för.de.som.befinner.sig.inom.konsekvensområdet.och.0.för.de.som.befinner.sig.utanför
riskområdet.(se Figur 1)..Denna.förenkling.är.nödvändig.för.att.göra.beräkningarna
möjliga,.men.kompenseras.i.viss.mån.av.att.sannolikhetsfördelningar.för
konsekvensavstånden.används.i.beräkningarna.
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Figur 1. Beräkningsmodell för antal döda utifrån riskområden. Gult område betecknar beräknat
antal döda. Streckat område betecknar verkligt antal döda. Denna förenkling görs för att inte
beräkningsmodellen ska bli för komplicerad.

1.1 Beräkning av areor för samhällsrisk

Samhällsrisken.beräknas.som.en.summa.av.de.areor
som.kan.påverkas.vid.en.olycka.multiplicerat.med
sannolikheten.per.år.(uppskattad.frekvens).för.påverkan
för.respektive.area,.detta.multipliceras.slutligen.med
befolkningstätheten.som.antas.variera.med.avståndet
från.järnvägen.enligt.kapitel.1.2.

Eftersom.scenarierna.med.farligt.gods.har.någon.typ.av
cirkulär.utbredning.beräknas.areorna.på.olika.avstånd
från.järnvägen.som.segment.av.en.cirkel.(se.Figur.2). Figur 2. Principskiss för hur

arean som påverkas bortom ett
visst avstånd beräknas vid
cirkulärt konsekvensavstånd.
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För.urspårning.beräknas.samhällsrisken.utifrån.den.rektangel.som.utgörs.av.sträckan.c
multiplicerat.med.avståndet.a.i.Figur.3.för.varje.intervall.

Figur 3. Principskiss över parametrar som beskriver riskerna avseende påkörning vid en
urspårning.

1.2 Persontäthet

Persontätheten.som.använts.för.beräkningarna.i.det.aktuella.fallet.redovisas.i Tabell 1..I
samhället.i.stort.befinner.sig.människor.till.största.delen.inomhus,.därav.ansätts.att.95.%
(99.%.nattetid).av.befolkningen.befinner.sig.inomhus.på.avstånd.av.20.meter.från
järnvägen.och.längre..På.kortare.avstånd.än.20.meter.finns.normalt.inga.bostäder.eller
kontor.och.därför.är.befolkningstätheten.betydligt.längre.och.människor.antas.befinna.sig
utomhus.både.dagtid.och.nattetid.

Tabell 1. Antaganden om persontäthet som använts i beräkningarna.

Avstånd från
järnväg (meter)

Andel
utomhus
(dag)

Andel
inomhus
(dag)

Andel
utomhus
(natt)

Andel
inomhus
(natt)

Persontäthet
(inv/km2)

0 100% 0% 100% 0% 100
5 100% 0% 100% 0% 100
10 100% 0% 100% 0% 100
15 100% 0% 100% 0% 100
20 5% 95% 1% 99% 1500
25 5% 95% 1% 99% 8000
… … … … … …

d	

c

a

b



Tekniskt PM för Björnekulla Ås 89

5(13)

BILAGA.B.-.KONSEKVENSBERÄKNINGAR
2017-09-12
BJÖRNEKULLA ÅS - OLYCKSRISK.FARLIGT.GODS

SEMRLI.\\sestofs010\projekt\7302\7001690\000\000_åstorp\björnekulla.del.två\07_arbetsmaterial\olycksrisk\åstorp.björnekulla.riskutredning.2017-09-12.-
bilaga.b.konsekvensberäkningar.docx

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

2  Kriterier för dödlig skada och konsekvensavstånd

2.1 Påkörning vid urspårning

Individriskbidraget.för.en.urspårning.baseras.på.det.resonemang.som.förs.i.Bilaga.A.–
Sannolikhetsberäkningar.och.dödlig.skada.antas.för.alla.som.befinner.sig.inom.området
som.påverkas.av.urspårningsrisken.

2.2 Explosion

Vid.en.explosion.kan.människor.skadas.via.direkta.tryckskador.eller.via.indirekta.skador,
som.t.ex..splitter,.nedfallande.föremål.eller.att.de.kastas.omkull.av.tryckvågen..Generellt
hanterar.människor.en.tryckvåg.bättre.än.en.byggnad.eller.konstruktion,.speciellt.fönster
är.känsliga..Detta.innebär.att.personer.i.byggnader.kan.drabbas.värre.än.personer.som
befinner.sig.utomhus.eftersom.de.kan.träffas.av.glassplitter,.byggnadsdelar.

Enligt.FOA.(1997).kan.direkta.dödliga.tryckskador.vid.en.explosion.för.oskyddade
personer.uppkomma.vid.180.kPa.(1.%.omkomna),.vid.260.kPa.antas.50.%.omkomna.
Vid.70.kPa.kan.det.uppstå.allvarliga.skador.på.oskyddade.personer.(lungskador).

Byggnader.skyddar.dåligt.mot.explosioner.och.därför.antas.dödligheten.för.personer.som
befinner.sig.inomhus.i.konsekvensområdet.vid.en.olycka.vara.hög..För.att.ta.hänsyn.till
att.även.indirekta.skador.(orsakade.av.splitter,.nedfallande.byggnadsdelar.och.andra
föremål).kan.vara.dödliga.sätts.i.denna.utredning.gränsen.för.dödliga.skador.till.dödlighet
vid.70.kPa.

Andelen.som.omkommer.vid.en.olycka.har.uppskattats.baserat.på.fördelningen.av
explosioners.konsekvensavstånd,.effekt.som.en.funktion.av.avståndet.för.dessa.samt.de
aktuella.zonernas.djup.

2.3 Värmestrålning

Vid.en.brand.är.det.vanligen.värmestrålningen.som.orsakar.dödliga.skador.på.långa
avstånd..Sannolikheten.för.dödsfall.till.följd.av.värmestrålning.är.beroende.av
exponeringstiden.

Avståndet.för.dödlig.värmestrålning.har.baserats.på.simuleringar.av.effektnivågränsen.15
kW/m2..Som.jämförelse.kan.anges.att.vid.15.kW/m2.bedöms.1.%.av.utsatta.personer
omkomma.efter.20.sekunder,.50.%.efter.1.minut.och.99.%.efter.2.minuter.(Institutionen
för.Brandteknik,.Lunds.universitet,.1992).

Inomhus.antas.en.lägre.andel.av.den.exponerade.befolkningen.omkomma..Se.respektive
scenario.i Tabell 2.nedan.för.antaganden.för.konsekvensavstånd.
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2.4 Förgiftning vid exponering för giftig gas

Vid.ett.utsläpp.av.giftiga.gaser.kan.personer.omkomma.om.de.utsätts.för.höga
koncentrationer.av.gas.under.en.viss.tid..Vid.konsekvensberäkningarna.har.klor.varit
dimensionerande.gas.för.järnvägsolyckor..Gränsen.för.dödliga.skador.har.satts.vid.den
koncentration.som.motsvarar.LC50.vilket.för.klor.är.250.ppm.(Försvarsmakten,
Krisberedskapsmyndigheten.&.FOI,.2008)..Vid.denna.koncentration.kan.man.förvänta.sig
att.50.%.dör.om.de.exponeras.för.gasen.i.mer.än.30.min..Klor.är.en.mycket.giftig.gas.och
att.anta.att.samtliga.gaser.som.transporteras.på.järnväg.är.klorgastransporter.är.ett
konservativt.antagande.som.mycket.troligt.överskattar.antalet.omkomna..Därutöver.får
det.anses.konservativt.att.personer.utsätts.för.gas.i.mer.än.30.minuter.

3 Sammanställning över konsekvensavstånd
Exempel.på.hur.konsekvensavstånd.kan.beräknas.redovisas.i.kapitel.4..Eftersom.det
finns.olika.sätt.att.göra.dessa.beräkningar.och.att.inparametrar.kan.väljas.olika.finns.det
en.osäkerhet.i.dessa.konsekvensavstånd..Därför.har.en.sammanställning.gjorts.med
beräknade.konsekvensavstånd.som.använts.i.andra.riskutredningar.i.Sverige.(WUZ,
2016;.WSP,.2016;.Briab,.2016;.Brandskyddslaget,.2015),.och.utifrån.dessa.underlag.har
ett.troligt.intervall.för.olika.olycksscenarion.uppskattats.(Tabell 2)..Tabellen.åskådliggör
vilka.scenarier.som.kan.uppkomma.kopplat.till.respektive.klass.och.konsekvensavstånd
för.dessa.scenarion..Avstånden.har.använts.som.ingångsparametrar.i.beräkningarna.av
individ-.och.samhällsrisk.

Tabell 2. Sammanställning över uppskattade intervall för konsekvensavstånd som
använts i beräkningarna.

Intervall för
konsekvensavstånd

Klass Scenario Fördelning Min Troligt Max

1
Explosion.till.följd.av.brand Pertfördelning 30 40 300
Explosion.till.följd.av
mekanisk.påverkan

Pertfördelning 30 40 300

2.1

BLEVE Triangelfördelning 200 200 450
Jetflamma Pertfördelning 5 15 90
Gasmolnexplosion.-.och
brand

Pertfördelning
10 30 300

2.3 Giftigt.gasmoln
Pertfördelning

20 100 1200

3
Pölbrand Triangelfördelning 10 20 45
Fördröjd.pölbrand.(gasmoln) Pertfördelning 20 25 40

5
Explosion Pertfördelning 30 40 125
Brand Triangelfördelning 10 15 40
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4 Avstånd till dödlig skada

4.1 Explosiva varor – RID-klass 1

För.att.beräkna.konsekvensavstånd.vid.explosioner.har.beräkningsmetodik.från
Vådautsläpp.av.brandfarliga.och.giftiga.gaser.och.vätskor.-.Metoder.för.bedömning.av
risker.(FOA,.1997).använts.

Genom.att.räkna.om.massan.explosivämne,.som.konservativt.antas.utgöras.av.TNT,.till
en.ekvivalent.mängd.brännbar.gas.kan.man.bestämma.tryckuppbyggnaden.vid.olika
avstånd.från.explosionens.centrum..I.beräkningarna.görs.antagandet.att.gasmolnet
exploderar.med.detonationsklass.10.(högsta)..Nedan.redovisas.beräkningsgången.och
resultat.

Massomvandlingsekvation1:

������ =
����×∆��	(���)

∆��	(�����)×�

������ = ������������	���������	���	���å�	�	�������������������

���� = ������	��������ä���	(���)

∆��	(���) = �ö���ä�������ä���	[1,2	×10��/��]	

∆��	(�����) = �ö���ä�������ä���	[5,6	×10��/��]

� = �������������������	[0,2]

För.att.kunna.bestämma.trycket.vid.olika.avstånd.från.explosionens.centrum.måste.ett
dimensionslöst.avstånd.och.tryck.bestämmas..Det.dimensionslösa.avståndet.bestäms
genom.nedanstående.formel:

� =
�

(�/��)�/�

� = �����������ö��	����å��	[−]

� = ��������	����å��	��å�	������������	�������	[�]

� = �������ä���	�	���������[�]

�� = ������ä�������	[��]

När.det.dimensionslösa.avståndet.är.bestämt.kan.det.dimensionslösa.trycket.bestämmas
med.hjälp.av Figur 4.

1.TNT-Equivalency.Method
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Figur 4. Bestämning av dimensionslöst tryck (FOA,.1997). I dessa beräkningar har
detonationsklass 10 använts.

När.det.dimensionslösa.trycket.är.bestämt.kan.explosionstrycket.bestämmas.med.hjälp
av.nedanstående.formel:

� =
��
��

� = �����������ö��	�����	[−]

�� = ���������������	[��]

�� = ������ä�������	[��]

Resultatet.av.ovanstående.beräkningar.redovisas.i.Figur.3.nedan.
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Figur 5. Explosionstryck vid detonation av olika mängder explosivämne som funktion av avståndet
från explosionens centrum.

I Tabell 3.redovisas.avståndet.till.70.kPa.för.explosion.med.1.respektive.25.ton.explosivt
ämne.

Tabell 3. Avstånd till 70 kPa övertryck vid explosion.

Mängd explosivämne (ton) Avstånd till 70 kPa (m)
1.ton.(liten.explosion) 40

25.ton.(stor.explosion.järnväg) 120

Vid.beräkning.av.individ-.och.samhällsrisk.har.en.liten.och.en.explosion.med.explosiva
ämnen.representerats.sprängämne.mellan.1.och.25.ton..Skadeområdet.för.en.explosion
förväntas.vara.cirkulärt..Som.ytterligare.underlag.för.bedömning.av.skadeområdet.har
informationen.i.Tabell.4.och Tabell 5.har.hämtats.från.Göteborgs.ÖP.(1997).

Tabell 4. Skaderadier baserat på olika trycknivåer.

Skaderadier (25 ton last) Kriterium
Gräns.för.trummhinneruptur 170.m 35.kPa

Gräns.för.lungskador 120.m 70.kPa

Gräns.för.dödliga.skador 60.m 180.kPa
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Tabell 5. Avstånd för skador på hus.

Raserade väggar i:

Avstånd till
Fasad mot
explosion

Övriga
fasader Kriterium

Träbyggnader.och.hallbyggnader.i.plåt. 700.m 400.m 10.kPa
Tegelbyggnader.och.äldre
betongbyggnader

400.m 250.m 20.kPa

Nyare.betongbyggnader.med.väl
sammanhållen.stomme

250.m 150.m 40.kPa

Konsekvensavståndet.för.explosion.bestäms.mot.bakgrund.av.ovanstående.avstånd.för
olika.trycknivåer.och.sannolikheten.att.omkomma.bedöms.variera.mellan.30.och.300
meter.med.ett.mest.troligt.avstånd.av.40.meter..Avstånden.tar.höjd.för.att.flygande
projektiler,.splitter,.fallande.föremål.och.att.lungskador.antas.kunna.leda.till.dödsfall.
Avståndet.bedöms.vara.riskkonservativt
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4.2 Brandfarliga gaser – RID-klass 2.1

Konsekvenserna.för.utsläpp.av.brandfarlig.gas.har.beräknats.i.mjukvaran.ALOHA2.
Beräkningarna.är.gjorda.för.kondenserad.gas,.vilket.är.konservativt.eftersom.de
förväntade.konsekvenserna.är.högre.för.dessa.gaser.jämfört.med.komprimerade.gaser..I
Tabell.6.redovisas.indata.för.beräkningarna.

Tabell 6. Indata för konsekvensberäkningar för utsläpp av brandfarlig gas.

Parameter Värde
Vind.(m/s) 2

Stabilitetsklass3 Instabil,.neutral,.stabil

Temperatur.(°C) 15

Ytråhet Stad/Skog

Luftfuktighet 50.%

Väder Molnigt

Ämne Propan

Tank Diameter.2,5.m,.längd.20.m

Massa.propan.(ton) 40

Fyllnadsgrad 80.%

Hålet Mitten.av.vätskenivå

Håldiameter.(m) Litet.hål,.diameter.10.mm
Medelstort.hål,.diameter.30.mm
Stort.hål,.diameter.110.mm

Övertryck.i.tank 7.bar
I Tabell 7.redovisas.resultaten.bedömningar.av.konsekvensavstånd,.bland.annat.genom
beräkningarna.i.ALOHA.och.antaganden.om.sannolikhet.att.omkomma.för.personer.inom
det.beräknade.konsekvensavståndet..Resultaten.ska.tolkas.på.följande.sätt:

BLEVE.(Boiling.Liquid.Expanding.Vapour.Explosion):.Längden.avser.det.avstånd.från
centrum.där.människor.förväntas.få.andra.gradens.brännskador.under.den.tid.som
eldklotet.varar..Den.antagna.tiden.är.utskriven.inom.parentes..Vid.andra.gradens
brännskador.förväntas.15.%.av.en.exponerad.befolkning.omkomma.till.följd.av.skadorna.
Avståndet.bedöms.därför.vara.konservativt..Konsekvensområdet.är.cirkulärt.

2.Office.of.Emergency.Management.&.Emergency.Response.Division..ALOHA.v.5.4.2.
3.Stabilitetsklasser.beskriver.förenklat.luftens.stabilitet.och.beror.främst.på.solinstrålning
och.vindstyrka..Bokstäverna.beskriver.stabilitetsklasserna.A.-.Kraftigt.instabil,.D.-.Neutral
skiktning,.E.-.Svagt.stabil.skiktning.
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Jetflamma:.Längden.avser.jetflammans.längd.och.till.detta.adderat.en.uppskattning.av
avståndet.till.15.kW/m2..Bredden.avser.avstånden.från.jetflammans.centrum.till.15
kW/m2..Utbredningen.av.jetflamma.antas.vara.vinkelrät.(90º).från.spårområdet.och.längs
med.markplanet.eller.rakt.upp..Detta.innebär.att.området.som.drabbas.alltid.är.det.största
möjliga,.vilket.är.ett.mycket.konservativt.antagande.

Gasmolnsbrand:.Gasplymen.antas.ha.formen.av.en.triangel.med.vinkeln.22.grader.

Tabell 7. Resultat av beräkningar av konsekvensavstånd för olika scenarion som en följd
av olycka med brandfarliga gaser

Scenario Konsekvensavstånd.(m)

BLEVE .200.-.450.(300)

Jetflamma 5.-.90

Gasmolnsbrand 10.-.300

4.3 Giftiga gaser – RID-klass 2.3

Konsekvenserna.för.utsläpp.av.giftig.gas.har.beräknats.i.mjukvaran.ALOHA..Vid
beräkningarna.har.klorgas.varit.dimensionerande.för.utsläpp.vid.järnvägsolycka..I.Tabell
8.redovisas.indata.för.beräkningarna.

Tabell 8. Indata för konsekvensberäkningar för utsläpp av giftiga gaser. Beräkningar har
gjorts för tre olika hålstorlekar.

Parameter Värde

Temperatur.(°C) 15

Ytråhet Stad/Skog

Luftfuktighet 50.%

Väder Molnigt

Ämne Klorgas

Tank Diameter.2,5.m,.längd.20.m

Massa.klor.(ton) 40

Fyllnadsgrad 80.%

Hålet Mitten.av.vätskenivå

Håldiameter.(m) 0,01,.0,03.eller.0,11

Ångtryck.(kPa) Klor:.670

Gränsvärde.(LC50) Klor:.250.ppm
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 146 
 
Motion från Henrik Danielson (M) - Krafttag mot narkotikan i Åstorps 
kommun 
Dnr KSFD 2018/207 
 
Sammanfattning 
Henrik Danielson (M) lämnade in en motion 25 juni 2018 om att krafttag 
ska riktas mot den utökade narkotikan och missbruket, genom följande att-
satser: 

 Att i kommunens och polisens samverkansavtal sätta 
narkotikabekämpningen som ett högprioriterat område. 

 Att KF årligen informeras om vilka konkreta åtgärder som 
genomförts för att bekämpa narkotikan i Åstorp kommun samt 
redovisa tillgänglig statistik (t.ex. BRÅ – Alkohol- och 
narkotikabrott, den enkätstudie som görs i relation till ANDT-
policyn). 

 Att välja ut en skola i Åstorp kommun för kameraövervakning och 
utvärdera effekterna efter ett halvår och värdera i relation till 
investering. 

 Att öka samverkan mellan polis, skola föräldrar Socialförvaltningens 
Navet, Missbruk och ta fram ett förslag som värderar 
fördelar/nackdelar med drogtester på högstadieskolornas elever vid 
misstanke om narkotikaanvändning. 

 Att på samtliga föräldramöten på högstadieskolorna i kommunen 
informera om narkotika och dess följder samt var och hur föräldrar 
och elever kan få hjälp. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 194 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 190 
Tjänsteskrivelse från Mari Mikaelsson, 2020-08-05 
Presentation - Ett drogfritt Åstorp 
Protokoll från Kommunstyrelsens Arbetsutskott, 2019-06-04, § 150 
Protokoll från Kommunstyrelsen, 2018-11-28, § 260 
Protokoll från Kommunstyrelsens Arbetsutskott, 2018-11-21, § 225 
Motion från Henrik Danielson (M) – Krafttag mot narkotikan i Åstorps 
kommun  
Protokoll från Kommunfullmäktige, 2018-06-25, § 124 
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Kommunfullmäktige 
 
Motion (M) – Krafttag mot narkotikan i Åstorps kommun 
Dnr (KSFD) 2018/207 
 
Sammanfattning 
Ledamoten Henrik Danielson (M) lämnade in en motion 25 juni 2018 om att 
krafttag ska riktas mot den utökade narkotikan och missbruket, genom följande 
att-satser: 

• Att i kommunens och polisens samverkansavtal sätta 
narkotikabekämpningen som ett högprioriterat område. 

• Att KF årligen informeras om vilka konkreta åtgärder som genomförts för 
att bekämpa narkotikan i Åstorp kommun samt redovisa tillgänglig 
statistik (t.ex. BRÅ – Alkohol- och narkotikabrott, den enkätstudie som 
görs i relation till ANDT-policyn). 

• Att välja ut en skola i Åstorp kommun för kameraövervakning och 
utvärdera effekterna efter ett halvår och värdera i relation till investering. 

• Att öka samverkan mellan polis, skola föräldrar Socialförvaltningens 
Navet, Missbruk och ta fram ett förslag som värderar fördelar/nackdelar 
med drogtester på högstadieskolornas elever vid misstanke om 
narkotikaanvändning. 

• Att på samtliga föräldramöten på högstadieskolorna i kommunen 
informera om narkotika och dess följder samt var och hur föräldrar och 
elever kan få hjälp. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Mari Mikaelsson, 2020-08-05 
Presentation - Ett drogfritt Åstorp 
Protokoll från Kommunstyrelsens Arbetsutskott, 2019-06-04, § 150 
Protokoll från Kommunstyrelsen, 2018-11-28, § 260 
Protokoll från Kommunstyrelsens Arbetsutskott, 2018-11-21, § 225 
Tjänsteskrivelse från Cecilia Selin, 2018-11-08 
Protokoll från Kommunfullmäktige, 2018-06-25, § 124 
Motion från Henrik Danielson (M) – Krafttag mot narkotikan i Åstorps kommun 
 
Ärendet 
Åstorps kommun har drabbats hårt av narkotika i likhet med de andra 
kommunerna i vårt lokalpolisområde. Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans 
med Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen har i samarbete med polisen 
genomfört ett flertal åtgärder för att motverka narkotikans framfart i kommunen. 
Bland annat samverkar Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen i fältning 
under sommaren. Dessa åtgärder är i stort överensstämmande med motionens 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-08-05 
Version  1 
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yrkande. Försvårande insatser samt kreativitet för att förebygga ytterligare 
spridning av drogerna måste fortsätta. 
 
Genom att skapa ett förvaltningsövergripande arbete mot drogerna samt fortsätta 
det påbörjade arbetet i en mer samordnad funktion bedöms en större framgång i 
kampen mot narkotikan uppnås. Genom projektet Ett Tryggare Åstorp som 
Delegationen mot segregation gett Åstorp möjlighet att genomföra kan vi skapa 
ett kvalitetsarbete över tid.  
 
Att förebygga en negativ narkotikatrend är kostsamt. Så är också att hantera de 
konsekvenser som narkotikan påför samhället och våra medborgare. Det är tydligt 
att kommunen inte kan jobba i stuprör, utan fortsatt samverkan mellan 
förvaltningar och polis är nödvändig för att minska och försvåra narkotikans 
framfart i kommunen. Samordning och kraftsamling är ett måste tillsammans med 
en aktiv politik. 
 
Yrkande 

• Att i kommunens och polisens samverkansavtal sätta 
narkotikabekämpningen som ett högprioriterat område. 

 
Svar: Detta är ett fokusområde och är högprioriterat i vår samverkan med 
polisen vilket förtydligas i samverkansavtalet 2019-2022 samt 
medborgarlöftet 2020. Lokalpolisområde Klippan arbetar intensivt mot 
narkotikan i samtliga fem kommuner. 

 
• Att KF årligen informeras om vilka konkreta åtgärder som genomförts för 

att bekämpa narkotikan i Åstorp kommun samt redovisa tillgänglig 
statistik (tex BRÅ – Alkohol- och narkotikabrott, den enkätstudie som 
görs i relation till ANDT-policyn). 

 
Svar: Då problemet med droger är stort och mångfacetterat behövs politikens 
medverkan i kampen. Förslaget är att implementerade åtgärder mot droger 
samt tillgänglig statistik för brottskoderna rörande bruk, innehav, förvärv samt 
rattfylleri redovisas årligen. Resultat från den årliga levnadsundersökningen 
redovisas i dagsläget i Bildningsnämnden samt lokalt BRÅ. Redovisning kan 
även ske i KF. Redovisningarna bör ske för att kunna sätta nya inriktningar 
baserat på aktuell lägesbild och tillföra resurser riktade mot aktuella områden. 
Socialförvaltningen har påbörjat ett utökat arbete för att minska droger och 
missbruk. Detta arbete är i samverkan både internt och externt. Bifogat finns 
det pågående arbetet ”Ett drogfritt Åstorp” som en är en del av den 
kommunövergripande programförklaringen ”Ett tryggare Åstorp”. 
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• Att välja ut en skola i Åstorp kommun för kameraövervakning och 
utvärdera effekterna efter ett halvår och värdera i relation till investering. 

 
Svar: Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte har i en metastudie utförd 
för BRÅs räkning visat effekter på narkotikabrott då övervakningen varit aktiv 
och kompletterad med ett flertal insatser. Aktiv kameraövervakning innebär att en 
kameraoperatör aktivt övervakar samt ingriper vid oönskade händelser. 
Kameraövervakning i skolor, såväl inomhus som utomhus, installeras ofta 
specifikt för att förhindra och följa upp skadegörelse. Exempel där kameror 
installerats i skolor som en åtgärd riktat mot narkotikabrott är svåridentifierade. 
För kameraövervakning i skolor ska bevakningsintresset väga tyngre än 
integritetsintresset. Integritetsintresset väger tungt på skolor då det är barn samt 
personal som är under övervakning.  
Åstorps kommun skulle kunna utse en skola för installation av ett 
kameraövervakningssystem och efterföljande utvärdera dess effekt. Innan dess bör 
kunskapsläget rörande kameraövervakningens effekt på försäljning och bruk av 
narkotika i en skolkontex undersökas. En rad förtydliganden samt beslut krävs 
även innan en ansöka till Datainspektionen om tillstånd för kameraövervakning 
kan ske:  

• Målsättning 
Förtydliga målsättningen samt vilka konkreta effekter som förväntas av 
övervakningen. Exempel kan vara minskad försäljning som följd av rädsla 
för ertappande eller ökat antal lagförda som följd av mer bevismaterial. 
Detta för att kunna utforma tydliga indikatorer för att kunna utvärdera 
effekt. Målsättningen med övervakningen påverkar även vilken typ av 
utrustning som bör tas i bruk, då detta avgör vilken information som kan 
utläsas från materialet. 

• Skolans situation 
Den aktuella skolans situation måste kartläggas. Vart sker försäljning och 
bruk av narkotika i skolområdet, och sker det under eller efter skoltid? 
Detta för att kunna slå fast vilka specifika områden som bör övervakas och 
i vilka tidsintervaller, samt om de områden där försäljning och bruk sker är 
praktiskt och juridiskt möjliga att övervaka. Detta påverkar även hur 
många kameror och tillhörande utrustning som bör köpas in och 
installeras. Kameraövervakning förutsätter också ett berättigat syfte för 
övervakningen. Detta innebär att den aktuella skolan måste ha en tydlig 
problembild när övervakningen ska ske i förebyggande syfte. I ansökan 
om tillstånd hos Datainspektionen ska incidenterna som ligger till grund 
för behovet av kameraövervakning redogöras för. Andra förebyggande 
alternativ skal vara vidtagna. Även dessa skal redogöras för i ansökan 
tillsammans med identifierade risker med kameraövervakningen och en 
konsekvensbedömning. 
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• Juridiska förutsättningar för installation 
En genomgång av genomförandet måste ske med hänsyn till 
Dataskyddsförordningen samt Kameraövervakningslagen. Rutiner samt 
ansvar för lagring och behörighet till material och system måste 
upparbetas. 
De tillstånd som krävs för kameraövervakning i skolor skiljer sig åt 
beroende på om övervakningen sker inomhus eller utomhus. Detta baserat 
på om offentligheten har tillträde till området eller inte. 
Inomhusövervakning av skolor kräver normalt sett inte tillstånd, dock är 
övervakning av områden så som huvudentréer samt vägen till 
rektorsexpeditionen tillståndspliktiga då dessa anses vara områden där 
allmänheten har tillträde.  

• Facklig förhandling 
Då skolan och dess utomhusområde är en arbetsplats är arbetsgivaren 
skyldig att förhandla med arbetarorganisationer då kameraövervakning 
övervägs. Förhandlingen måste avslutas före ansökan om tillstånd för 
kameraövervakning. 

• Kostnader 
Omfattningen av övervakningen påverkar kostnaden för denne beroende 
på hur många kameror som krävs för att uppnå syftet med övervakningen. 
Kostnaden påverkas även av vilken kvalitet som önskas på videomaterialet 
och om övervakningen ska ske aktivt. 

 
• Att öka samverkan mellan polis, skola föräldrar Socialförvaltningens 

Navet, Missbruk och ta fram ett förslag som värderar fördelar/nackdelar 
med drogtester på högstadieskolornas elever vid misstanke om 
narkotikaanvändning. 

 
Svar: Vi kan inte göra generella drogtester utan vi behöver misstanke och 
vårdnadshavares medgivande. Det finns i nuläget en samverkansgrupp 
bestående av skola, socialtjänst samt polis som träffas för att prata om 
lägesbild gällande narkotika. Gemensam fältning görs också. 

 
• Att på samtliga föräldramöten på högstadieskolorna i kommunen 

informera om narkotika och dess följder samt var och hur föräldrar och 
elever kan få hjälp. 

 
Svar: Polisen erbjuder separata informationsträffar med utbildning för 
grupperna lärare, elever och vårdnadshavare. Dessa är det upp till de enskilda 
skolorna att tacka ja till. 
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Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Bedömningen är att barns välmående förutsätter en narkotikafri miljö.  
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 Nej. 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
Mari Mikaelsson   Jonas Jönsson 
Kris- och säkerhetssamordnare  Kommunchef 
042 – 640 06    042 640 50 
Mari.mikaelsson@astorp.se  jonas.jonsson@astorp.se 
 
 



Ett drogfritt 
Åstorp



Utvecklingsarbetet har pågått under två månader. Samverkansmöte har skett både 
internt och externt med bla polis och fältare samt närliggande kommuner. 
• Verksamheterna har tydliggjort sitt arbete för varandra.
• Ökat antalet samverkansmöte på alla nivåer internt och externt.
• Utvalda medarbetare har varit delaktiga och arbetat intensivt med detta under denna 

tid.
• Samarbete har påbörjats mellan kommunens anhörigstöd samt anhörigstöd Navet 

missbruk. 
Föreläsning om missbruk och dess anhöriga kommer att hållas 190416.
Anhöriggrupp på Navet kommer att starta 190423.



Barn o familj

• En handläggare på barn och familj har en förändrad tjänst. Tjänsten 
innebär ett direkt och riktat arbete mot unga lagöverträdare och unga 
kopplade till öppenvårdsinsatser.

• Möjlighet att sitta på Navet och arbeta för att öka samarbetet
• Ett nära samarbete med polis och åklagare sker.
• En länk mellan förvaltningen, skolan och fältassistenterna.



Vuxen Missbrukshandläggare

• Ökat samarbete med Navet, polis och fältare, vilket minskar 
mörkertalet av unga vuxna missbrukare

• Möjlighet att sitta nere på Navet och arbeta för att öka samarbetet 
ytterligare

• Deltar aktivt i interna och externa samverkansmöten



Behandlingsprogram Navet
• Motiverande samtal, MI efter engelskans Motivational Interviewing. MI är en personcentrerad och 

guidande samtalsstil med målet att tydliggöra och locka fram personens egna tankar kring motivation 
och förändring. MI är hjälpsamt när du möter motstånd, när någon är ambivalent och kluven inför 
något. Finns och används även som behandlingsform.

• CRA – Community Reinforcement Approach) är ett evidensbaserat behandlingsprogram för personer 
med missbruksproblem som rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. Målsättningen är ett nyktert liv 
utan alkohol och droger och en ökad livskvalité. Används i enskilda samtal.

• HAP – haschavvänjningsprogrammet, har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med 
fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring. Programmet har använts i 
Sverige sedan början av 1990-talet. Målgruppen är ungdomar över 18 år som missbrukar eller är 
beroende av cannabis och som vill sluta använda drogen. Syfte att påverka missbruket, tankemönster 
samt psykologisk och social kompetens. Efter avslutat program erbjuds stödkontakt utifrån individuella 
behov.

• CPU – cannabis program för ungdomar. Programmet har stora likheter med 
Haschavvänjningsprogrammet (HAP) genom att det följer de tre faserna; medicinsk, psykologisk och 
social fas. Det som skiljer programmen åt är att detta program inte är lika omfattande eftersom yngre 
ungdomar oftast inte hunnit så långt i missbruket och därmed ännu inte fått så allvarliga 
funktionsnedsättningar. Detta program har dessutom mer fokus på familjearbete genom en 
kombination av enskilda samtal med ungdomen, familjesamtal och föräldrasamtal.



Behandlingsprogram Navet
• rePULSE - en arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat 

kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan man lära känna 
sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer. Med rePULSE får 
du den kunskap och självkännedom som krävs för att ta kontroll över dina känslor och impulser. 
Används i enskilda samtal bla. som påverkansprogram vid ungdomsvård.

• ÅP - Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall 
i missbruk. Ursprungligen utvecklades återfallsprevention för vuxna med alkoholproblem. Idag används 
metoden även för ungdomar, och med missbruk och beroendeproblem som rör narkotika, läkemedel, 
tobak och spel. Används enskilt och i grupp.

• KSL – Kriminalitet som livsstil är ett program som används för att utmana och påverka vuxna eller 
ungdomar som fastnat eller är på väg att hamna i en kriminell livsstil. Programmen innehåller avsnitt 
och övningar om att väga för och nackdelar med brott, problemlösning, utmana kriminella tankar,
brottsoffer och social färdighetsträning. Används som påverkansprogram vid ungdomsvård samt 
ungdomstjänst.

• Anhörigstöd – enskilt och i grupp.

• Individuella anpassningar utifrån klienternas behov



Operativ samverkan

• Samverkan mellan myndighet och Navet sker varje vecka både på 
chefsnivå och mellan medarbetare.

• Fältassistenterna har idag nyckel till Stödboendet Kastanjen och 
besöker boendet vid varje arbetspass. Skapar en relation med 
ungdomarna och arbetar förebyggande mot droger tillsammans med 
Navet missbruk.

• Varje månad träffas handläggare, Navet, polis och fältassistenter. 
Nästa träff 190425



Aktuella aktiviteter

• Föreläsning missbruk och dess anhöriga 190416.
• Anhöriggrupp cirka 5 tillfällen, start 190423. Till hösten kommer det 

att ske en 10-veckors grupp
• Fältarbete med polisen för att öka synligheten och minska rädslan 

för socialtjänsten
Första gemensamma aktivitet sker valborgsmässoafton och 
därefter sker ny planering

• Gemensam insats har skett på stödboendet som ett led i arbete 
kring ett drogfritt Åstorp.

• Studiebesök på Maria Nordväst i Helsingborg utifrån deras arbete 
beräknas i maj.



Forts. aktuella aktiviteter

• Öka samarbetet med Nattvandrarna. Nattvandrare 
inbjudna till nästa träffa samverkan polis och fältare
190425.



Framtida Idéer

• Synliga/Flytta ut.
• Fritidsgårdarna
• Skolteam, synliga på skolan
• Utbildning MET, påbyggnad av MI 
För ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem





















Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 147 
 
Motion (SD) - Värmekameror som ett sätt att öka tryggheten 
Dnr KSFD 2019/246 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) väckte en motion för Sverigedemokraterna på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-25 (§ 123). I motionen 
framkommer följande: Trygghetsfrågor ligger Sverigedemokraterna varmt 
om hjärtat. Trygghetsfrågorna är många och kan vara allt ifrån den upplevda 
tryggheten, tryggheten till fungerande primärvård och äldreomsorg, till rätt 
belysning längs gatorna. Flera kommuner har diskuterat insatser kring 
kameraövervakning och dess verkan på att minska brottslighet. För- och 
nackdelar övervägs samtidigt och fokus i lagstiftningen ligger kring den 
enskildes integritet. Däremot benämns inte möjligheterna med 
värmekameror frekvent. Värmekameror är ett nyare verktyg för 
brottsbekämpning och rör inte vid samma nivå av integritetskränkningar, 
därför kan det vara gynnsamt att nyttja sig av värmekameror som kan 
bekräfta t.ex. att ett visst antal personer varit vid en plats vid en specifik 
tidpunkt. Informationen kan bistå polisen och annan brottsförebyggande 
verksamhet. 
I motionen yrkar Sverigedemokraterna: 

 Att Åstorps kommun ser över möjligheterna att använda sig av 
värmekameraövervakning på behovsomfattande områden samt 
kostnaderna för att införa följande brottsförebyggande åtgärder 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 195 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 191 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-08-05 
Motion från Sverigedemokraterna – Värmekameror som ett sätt att öka 
tryggheten 
Protokoll från kommunfullmäktige, 2019-08-26 § 123 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Expedieras: 
Akten 
 

MECI
Start av ärende









KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
Administrativa enheten 
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2020-08-05 
Tjänsteskrivelse 

Diarienummer 
Dnr KSFD 2019/246 

 Kommunfullmäktige 
 
Motion (SD) – Värmekameror som ett sätt att öka tryggheten 
Dnr KSFD 2019/246 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) väckte en motion för Sverigedemokraterna på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-25 (§ 123). I motionen framkommer 
följande: Trygghetsfrågor ligger Sverigedemokraterna varmt om hjärtat. 
Trygghetsfrågorna är många och kan vara allt ifrån den upplevda tryggheten, 
tryggheten till fungerande primärvård och äldreomsorg, till rätt belysning längs 
gatorna. Flera kommuner har diskuterat insatser kring kameraövervakning och 
dess verkan på att minska brottslighet. För- och nackdelar övervägs samtidigt och 
fokus i lagstiftningen ligger kring den enskildes integritet. Däremot benämns inte 
möjligheterna med värmekameror frekvent. Värmekameror är ett nyare verktyg 
för brottsbekämpning och rör inte vid samma nivå av integritetskränkningar, 
därför kan det vara gynnsamt att nyttja sig av värmekameror som kan bekräfta 
t.ex. att ett visst antal personer varit vid en plats vid en specifik tidpunkt. 
Informationen kan bistå polisen och annan brottsförebyggande verksamhet. 
I motionen yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att Åstorps kommun ser över möjligheterna att använda sig av 
värmekameraövervakning på behovsomfattande områden samt 
kostnaderna för att införa följande brottsförebyggande åtgärder 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-04-23 
Motion från Sverigedemokraterna – Värmekameror som ett sätt att öka tryggheten 
 
Ärendet 
Brottsbekämpning är i första hand en polisiär uppgift, men trots det använder 
kommuner sig av kamerabevakning i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka 
brottslig verksamhet. Många kommuner har valt att nyttja någon form av 
kamerabevakning (vanliga kameror), men få exempel kan hittas om specifikt 
värmekameror. Klippan kommun har installerat värmekameror på två skolor och 
en förskola. Efter utvärdering av dess effekt bedömdes bevakningen för ineffektiv 
jämfört med den löpande kostnaden och bevakningen avslutades.  
 
Möjligheten till att ha kameraövervakning styrs främst av 
Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. 
 
Kamerabevakningslagen 
Enligt 8 § kamerabevakningslagen (2018:1200) ska tillstånd för bevakning ges om 
intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli 
bevakad. Vid bedömningen ska särskilt beaktas om bevakning behövs för att: 
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2020-08-05 
Tjänsteskrivelse 

Diarienummer 
Dnr KSFD 2019/246 

1. Förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra 
brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning 
finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom,  

2. förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet 
eller begränsa verkningarna av sådana störningar,  

3. utöva kontrollverksamhet,  
4. förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av 

inträffade olyckor, eller  
5. tillgodose andra därmed jämförliga ändamål.  

 
Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska det särskilt beaktas  
   1. hur bevakningen ska utföras,  
   2. om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet ska användas, 
   3. vilket område som ska bevakas. 
 
Undantag 
Brottsbekämpande myndigheterna Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, 
Tullverket och Kustbevakningen behöver inte ansöka om tillstånd för att bedriva 
kamerabevakning. Dessa behöver själva göra en bedömning (som måste 
dokumenteras) om de har rätt att bevaka. 
Andra verksamheter som t.ex. banker, butiker och parkeringshus behöver inte 
heller tillstånd. 
 
Datainspektionen 
Datainspektionen är tillsynsmyndighet för kamerabevakningslagen och utgår ifrån 
dataskyddsförordningen. Att kameraövervaka ett område är en 
personuppgiftsbehandling, vilket medför att dataskyddsförordningen måste 
beaktas. För att behandlingen ska vara laglig måste det finnas ett syfte med 
bevakningen och en rättslig grund för att behandla personuppgifterna. Ett 
berättigat intresse för att kunna få kamerabevaka kan vara att förebygga och 
utreda brott. Har länsstyrelsen tidigare gett tillstånd kan det tala för att 
intresseavvägningen som gjordes då även kommer att stå sig om tillståndet har 
upphört.  
 
Bryter man mot dataskyddsförordningen kan man behöva betala sanktionsavgift. 
 
Myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse 
 
Myndigheter (och andra) som utför uppgifter av allmänt intresse behöver enligt 
kamerabevakningslagen tillstånd för kamerabevakning.  
 
Om kameraövervakningen inte kan användas för att identifiera personer omfattas 
övervakningen inte av kamerabevakningslagen. Om bevakningen kan användas 
för att se andra kännetecken som kan skilja en person åt från en annan kan det 
vara förmån för prövning för tillstånd enligt lag då det kan utgöra 
personövervakning. Det kan handla om att personer har utmärkande klädsel, 
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2020-08-05 
Tjänsteskrivelse 

Diarienummer 
Dnr KSFD 2019/246 

speciella kroppsrörelser eller till och med en särskild kroppskonstitution som 
innebär att detta möjliggör personbevakning om enskilda kan identifieras av de 
bilder som kamerorna genererar. Bedömningar behöver göras i varje enskilt fall.  
 
Detta innebär att värmekameror kan klassas som en övervakning som kräver 
samma tillstånd som en ’vanlig’ kamera, då kan det vara bättre att istället använda 
sig av en vanlig kamera som istället kan visa tydligare bilder. 
 
Användbarhet i polisiärt arbete 
Kris- och säkerhetssamordnaren har konsulterat kommunpolisen i ärendet som 
uppfattar material från värmekameror som att ha en begränsad nytta i det polisiära 
arbetet. Material från en värmekamera skulle potentiellt kunna bidra för att styrka 
ett händelseförlopp, men enbart som delbevisning. 
 
Förutsättningar 
I kommunstyrelsens internbudget 2020 (beslutad 2019-12-19) beslutades om (4:e 
ändringsyrkandet) ”Att arbeta för mer trygghetsskapande åtgärder inklusive bättre 
gatumiljöer, belysning, trygghetsvakter och kameraövervakning i utsatta 
områden,” vilket innebär att kommunstyrelsen gett förvaltningen ett uppdrag om 
att se över vilka områden som ska eller behöver kameraövervakas, dock ej 
specificerat med vilken typ av kamerautrustning. 
 
Expedieras till
Akten 
Brottsförebyggande rådet 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
Amer Lukac   Mari Mikaelsson 
Nämndsekreterare  Kris- och säkerhetssamordnare 
042 640 92   042 640 06 
Amer.Lukac@astorp.se  Mari.mikaelsson@astorp.se 
 
 
Jonas Jönsson 
Kommunchef 
042 640 50 
Jonas.jonsson@astorp.se 
 









Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 148 
 
Motion (M, L, KD) Presentkort för att gynna den lokala handeln i 
Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/138 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen lämnade in en motion på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-04-27 § 62 om presentkort för att gynna den lokala 
handeln i Åstorps kommun, med följande att-satser: 

 Omgående snabbutreda och samordna att ta fram ett lokalt 
presentkort som gäller hos Åstorps kommuns företag och med allt 
som krävs för att få det att fungera från A till Ö. T ex undersöka 
vilka företag som önskar ingå, vilken/vilka förening/ar som ska hålla 
i det osv 

 Ha framme ett förslag som kan verkställas snarast (så fort det bara är 
möjligt) 

 Besluta att använda detta presentkort som julklapp till kommunens 
anställda under år 2020 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 196 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 192 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-06-26 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) – Presentkort för att gynna den 
lokala handeln i Åstorps kommun 
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-04-27 § 62 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Expedieras: 
Akten 

MECI
Start av ärende









KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
Administrativa enheten 
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2020-06-26 
Tjänsteskrivelse 

Diarienummer 
Dnr KSFD 2020/138 

 Kommunfullmäktige 
 
Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) – Presentkort för att gynna den lokala handeln 
i Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/138 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen lämnade in en motion på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-27 
§ 62 om presentkort för att gynna den lokala handeln i Åstorps kommun, med följande att-
satser: 

• Omgående snabbutreda och samordna att ta fram ett lokalt presentkort som gäller 
hos Åstorps kommuns företag och med allt som krävs för att få det att fungera 
från A till Ö. T ex undersöka vilka företag som önskar ingå, vilken/vilka 
förening/ar som ska hålla i det osv 

• Ha framme ett förslag som kan verkställas snarast (så fort det bara är möjligt) 
• Besluta att använda detta presentkort som julklapp till kommunens anställda 

under år 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-06-26 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) – Presentkort för att gynna den lokala handeln i 
Åstorps kommun 
 
 
Ärendet 
Kommunens arbete i frågan 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-03 § 136 om att ge kommunstyrelseförvaltningen i 
uppdrag att ta fram och hantera presentkort till anställda i syfte att stödja det lokala 
näringslivet, beslutet finansieras genom att belasta kommunstyrelsens resultat upp till 
1 200 000 kr 
 
Efter beslutet skickade kommunen ut brev till samtliga företag som var registrerade i 
Åstorp (ca 1300 st.) om ett erbjudande att delta som mottagare av presentkorten och om 
information om hur hanteringen av presentkortet går till. Företagen fick en vecka på sig 
att svara om de ville delta eller inte för att kommunen skulle kunna hinna att få ut korten 
till de anställda innan semesterperioden startade. 
 
Presentkorten är giltiga fram till den 31 augusti och när perioden är avslutad och 
fakturorna kommer in till kommunen görs en utvärdering för att därefter se över behovet 
av en ev. ny omgång. 
 
Vid första tillfället kommer hälften (600 tkr) av beslutad summa att användas genom att 
två presentkort á 250 kr delas ut till varje anställd som omfattas. 
 
Lagrum/förutsättningar 
Från och med den 1 juni 2020 trädde ”lag (2020:374) om tillfälliga skatte- och 
avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda” i kraft. 
Lagen innebär tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för vissa förmåner som erhålls på grund 
av tjänst.  
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2020-06-26 
Tjänsteskrivelse 

Diarienummer 
Dnr KSFD 2020/138 

 
Förmån av gåva/gåvor till en anställd ska inte, om värdet sammantaget uppgår till högst 
1 000 kr, tas upp till beskattning enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Detta gäller inte 
om en gåva lämnas i pengar. 
 
Lagen upphör att gälla vid utgången av 2020. 
 
Motionens att-satser: 

• Omgående snabbutreda och samordna att ta fram ett lokalt presentkort som 
gäller hos Åstorps kommuns företag och med allt som krävs för att få det att 
fungera från A till Ö. T ex undersöka vilka företag som önskar ingå, 
vilken/vilka förening/ar som ska hålla i det osv 

 
Förslaget är redan delvis genomfört. 
Efter att beslut togs i kommunstyrelsen togs ett presentkort fram för anställda i 
kommunen. Processen har helt hållet hanteras av kommunens egen personal då detta 
innebär ett antal skatterättsliga åtaganden som på grund av skyndsam hantering inte 
kunnat lämnas åt tredje part.  
 

• Ha framme ett förslag som kan verkställas snarast (så fort det bara är 
möjligt) 

 
Förslag om att dela ut presentkort till anställda för att stötta lokalt näringsliv är redan 
verkställt. 
 

• Besluta att använda detta presentkort som julklapp till kommunens 
anställda under år 2020 

 
Kommunfullmäktige har delegerat denna fråga till kommunstyrelsen, som enligt sitt 
reglemente (avsnitt 7.2) har att besluta om centrala frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och anställda, samt att utforma övergripande riktlinjer för 
kommunens löne- och personalpolitik. 
 
 
 
Expedieras till
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
Amer Lukac    Jonas Jönsson 
Nämndsekreterare   Kommunchef 
042 640 92    042 640 50 
Amer.lukac@astorp.se   Jonas.jonsson@astorp.se 









Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 149 
 
Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling 
Dnr KSFD 2020/242 
 
Sammanfattning 
Gemensam upphandlingsnämnd för de fyra kommunerna Klippans, 
Perstorps, Åstorps och Örkelljunga inrättades 1999-09-28 för att genomföra 
samordnade upphandlingar. Nämnden hade som uppgift att initiera och 
hantera avtal och upphandlingar som innefattade samtliga kommuner. 
 
Den gemensamma nämnden har bestått av fyra ledamöter och fyra ersättare. 
Varje kommun har utsett vardera en ledamot och en ersättare. Klippans 
ledamot har enligt samarbetsavtalet varit tillika ordförande. Nämnden har 
dock inte varit aktiv på många år. De senaste protokollen i Klippans 
kommunarkiv är från 2011. 
 
Klippans kommun skrev 2012 avtal med Åstorps kommun om samverkan 
avseende gemensam organisation för upphandling. Därefter anslöt sig 
Perstorps kommun 2013 och Bjuvs kommun 2015. Hösten 2019 skrev 
Klippans, Perstorps, Åstorps och Bjuvs kommuner nya samverkansavtal för 
den gemensamma upphandlingsverksamheten.  
 
Den gemensamma nämnden 4 K Upphandling har formellt sett aldrig 
avvecklats. Förvaltningen förslår därför mot bakgrund av ovan att nämnden 
avvecklas och därmed upphävs även reglemente samt samarbetsavtal för 4 
K Upphandling från 1999. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 197 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-19 § 194 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-07-06 
Reglemente och samarbetsavtal för 4 K Upphandling 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Expedieras: 
Akten 
 
 
 

MECI
Start av ärende











 
 

3:05:A 

Rev 1999 

Författningssamling 

REGLEMENTE FÖR 4 K UPPHANDLING  

 

Fastställt av Kommunfullmäktige 1999-09-28, § 83. 

 

Klippans kommun, Perstorps kommun, Åstorps kommun och Örkelljunga kommun har kommit 
överens om att inrätta en gemensam nämnd, kallad 4 K Upphandling, för att genomföra 
samordnad upphandling. 

 

Den gemensamma nämnden är tillsatt i Klippans kommun och ingår i dess organisation. 

 

Den gemensamma nämnden är bildad enligt 3 kap 3 a-c § § kommunallagen. För nämndens 
verksamhet gäller kommunallagen, detta reglemente och ovan nämnda överenskommelse om 
nämndens behörighet och befogenheter m.m. 

 

1 §  

 

Uppgifter 
Den gemensamma nämndens uppgift är att på affärsmässiga villkor svara för gemensam 
upphandling av varor och tjänster åt kommunerna när kommunerna genomför samordnad 
upphandling av t ex datorutrustning, telefoni och olika datasystem. 

 

Nämnden skall samråda med styrelser och nämnder samt förvaltningar och de samverkande 
kommunerna vid behov. 

 

Nämnden sammanträder i Klippan om inte nämnden själv bestämmer annat. 

 

2 § 

 

Sammansättning 
Den gemensamma nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje kommun utser 
vardera en ledamot och en ersättare. 

 

Klippans kommun skall bland nämndens ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande 
enligt vad som sägs i överenskommelsen under p 4. 

 

 

 

 



 
 

 
Rev 1999 

Författningssamling 

3 § 

 

Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde skall en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 
ställe. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra 
sedan ärendet handlagts. 

 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

 

4 § 

 

Ersättning till ledamot 
Ledamot av den gemensamma nämnden skall erhålla ersättning för uppdraget från den kommun 
som valt ledamoten. 

 

5 § 

 

Anmälan av förhinder 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. 

 

6 § 

 

Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

 

Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan för-troendevald 
som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den ledamot som 
har längst tjänstgöringstid göra detta och vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är 
till åldern äldst. 

 

7 § 

 

Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av ett 
sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid ordförandens uppgifter och vid 
lika tjängstgöringstid för flera ledamöter träder den av dessa in som är till åldern äldst. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för 
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

8 § 

 

Justering och anslag av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämndens protokoll skall tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas 
anslagstavlor. 

Utdrag ur protokoll skall tillställas de kommuner som är berörda av nämndens beslut. Full-
ständiga protokoll skall tillställas de samverkande kommunernas revisorer. 

 

9 § 

 

Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall 
ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justering av protokollet. 
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10 §  

 

Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller en anställd som nämnden bestämmer. 

 

11 § 

 

Undertecknande av handlingar och expediering 
Avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn skall undertecknas av ordföranden eller 
vid förfall för denne vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

_____ 
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SAMARBETSAVTAL FÖR 4 K UPPHANDLING  

 

Fastställt av Kommunfullmäktige 1999-09-28, § 83. 

 

Mellan Klippans, Perstorps, Åstorps och Örkelljungas kommuner har träffats följande 
överenskommelse om samverkan i en gemensam nämnd enligt 3 kap 3 a-c § § kommunallagen 
(1991:900) i fråga om samordnad upphandling av informationssystem åt kommunerna.  

 

1 Ändamål 
Den gemensamma nämndens uppgift är att på affärsmässiga villkor svara för gemensam 
upphandling åt kommunerna när kommunerna gör gemensam upphandling, t ex upphand-
ling av datorutrustning, telefoni och olika datasystem. 
 

Nämnden skall i sin verksamhet beakta kommunernas gemensamma inköpspolicy. 

 

2 Värdkommun 
Den gemensamma nämnden tillsätts av Klippans kommun och ingår i dess organisation. 

 

Klippans centrala upphandlingsfunktion under kommunstyrelsen skall ansvara för beredning och 
verkställighet av nämndens beslut samt ombesörja nämndens administration och ansvar för dess 
handlingar. I beredningen av ärenden till nämnden skall också delta representanter från övriga 
kommuner. 

 

3 Mandatperiod 
Mandatperioden för den gemensamma nämnden skall vara fyra år räknat från den 1 januari året 
efter det allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. När val av ledamöter och 
ersättare i nämnden sker första gången skall det avse tiden från valets förrättande till ingången av 
år 2002. 

 

Nämndens verksamhet skall dock upphöra under löpande mandatperiod om parternas över-
enskommelse upphör att gälla innan periodens utgång. 

 

4 Antal ledamöter och ersättare i nämnden 
Den gemensamma nämnden skall ha fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje kommun utser 
vardera en ledamot och en ersättare. 

 

Av kommunallagen följer att Klippans kommun skall utse ordförande och vice ordförande. 
Parterna är överens om att den ledamot som är utsedd av Klippans kommun skall väljas till 
ordförande samt att vice ordförande skall växla mellan övriga kommuner vid varje mandatperiod. 
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5 Närvarorätt vid nämndens sammanträden 
Parterna är eniga om att nämnden skall ge inköpssamordnaren i Klippans kommun rätt att närvara 
vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. 

 

6 Budget och bidrag till nämndens verksamhet 
Klippans kommun upprättar budget för den gemensamma nämnden efter samråd med övriga 
kommuner. Förslaget till budget för den gemensamma nämnden skall tillställas övriga kommuner 
i god tid före budgetens slutliga behandling. 

 

Klippans kommun bidrar med 35 %, Perstorps kommun med 15 %, Åstorps kommun med 29 % 
och Örkelljunga kommun med 21 %. Andelen skall vara baserad på andelen av kommunernas 
totala invånarantal. Denna fördelning skall gälla vid fastställande av budget, tillskott eller 
överskott i nämndens verksamhet samt vid upplösning av överenskommelsen om samverkan i den 
gemensamma nämnden. 

 

7 Samägande 
Den egendom som den gemensamma nämnden förvärvar för sin verksamhet skall vara 
kommunernas gemensamma egendom. Varje kommuns andel uppgår till den andel som fastställts 
enligt punkten 6. Samägande regleras i lag (1904:48 s 1) om samäganderätt. 

 

Vid upplösning av nämnden skall den förvärvade egendomen fortsatt samägas av Klippans, 
Perstorps, Åstorps och Örkelljungas kommuner om inget annat avtalas särskilt. 

 

8 Försäkring 
Om behov av att teckna försäkring uppkommer som en följd av nämndens beslut tecknas denna 
av Klippans kommun. 

 

9 Anställningsförhållanden 
Den personal som kommer att utföra de uppgifter som ankommer på den gemensamma nämnden 
skall fortsatt vara anställda i respektive kommun. 

 

10  Verksamhetsberättelse 
Den gemensamma nämnden skall årligen lämna verksamhetsberättelse till kommunstyrelserna i 
övriga kommuner för yttrande till kommunstyrelsen i Klippans kommun. 

 

11 Revision 
Revision av den gemensamma nämndens verksamhet genomförs av parternas revisorer på 
det sätt som respektive huvudman beslutar. 
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12 Medelsförvaltning 
Klippans kommun ansvarar för medelsförvaltningen. Övriga kommuner äger rätt till löpande 
insyn i kommunens medelsförvaltning såvitt avser den gemensamma nämndens verksamhet. 

 

13 Nämndens ställning 
Nämnden fattar beslut i Klippans kommun och ingår avtal för Klippans kommuns räkning. 
Klippans kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en utomstående 
leverantör kan komma att ställa på grund av avtal som nämnden ingått. 

 

Klippans kommun har regressrätt mot övriga kommuner i anledning av eventuella civilrättsliga 
krav som har ställts på kommunen enligt 1 st. Detta gäller även ersättningskrav som uppkommer 
på Klippans kommun med anledning av avtal som ingått i enlighet med nämndens beslut. 

 

14 Överenskommelsens varaktighet 
Denna överenskommelse gäller tillsvidare. Varje samverkande kommun har rätt att med ett års 
uppsägning säga upp överenskommelsen att upphöra vid kalenderårets utgång. 

 

15 Tvist 
Tvist med anledning av denna överenskommelse skall om parterna inte kan nå en frivillig 
uppgörelse avgöras av allmän domstol. 

 

16 Godkännande 
Denna överenskommelse gäller under förutsättning att respektive kommunfullmäktige godkänner 
överenskommelsen. 

Denna överenskommelse har upprättats i fyra likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

_____ 
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Administrativa enheten 
 

 

 
Merih Özbalci 
Administrativ chef 
042 – 640 13  
Merih.ozbalci@astorp.se 
 
Kommunfullmäktige 
 
Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling  
Dnr KSFD 2020/242 
 
Sammanfattning 
Gemensam upphandlingsnämnd för de fyra kommunerna Klippans, Perstorps, Åstorps 
och Örkelljunga inrättades 1999-09-28 för att genomföra samordnade upphandlingar. 
Nämnden hade som uppgift att initiera och hantera avtal och upphandlingar som 
innefattade samtliga kommuner. 
 
Den gemensamma nämnden har bestått av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje 
kommun har utsett vardera en ledamot och en ersättare. Klippans ledamot har enligt 
samarbetsavtalet varit tillika ordförande. Nämnden har dock inte varit aktiv på många år. 
De senaste protokollen i Klippans kommunarkiv är från 2011. 
 
Klippans kommun skrev 2012 avtal med Åstorps kommun om samverkan avseende 
gemensam organisation för upphandling. Därefter anslöt sig Perstorps kommun 2013 och 
Bjuvs kommun 2015. Hösten 2019 skrev Klippans, Perstorps, Åstorps och Bjuvs 
kommuner nya samverkansavtal för den gemensamma upphandlingsverksamheten.  
 
Den gemensamma nämnden 4 K Upphandling har formellt sett aldrig avvecklats. 
Förvaltningen förslår därför mot bakgrund av ovan att nämnden avvecklas och därmed 
upphävs även reglemente samt samarbetsavtal för 4 K Upphandling från 1999. 
 
Förslag till beslut 
Avveckla den gemensamma nämnden 4 K Upphandling avvecklas den 31 oktober 2020, 
under förutsättning att kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner fattar 
likalydande beslut, samt 
 
Därmed upphäva reglemente och samarbetsavtal för nämnden 4 K upphandling. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, administrativ chef, 2020-07-06 
Reglemente och samarbetsavtal för 4 K Upphandling 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? - Förslaget bedöms inte påverka barn. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  - Nej 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-07-06 
Version  1 
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Administrativa enheten 
 

 
 
 
 
 
 
Merih Özbalci Jonas Jönsson 
Administrativ chef Kommunchef 
 
Expedieras till: 
Klippans kommun 
Perstorps kommun 
Örkelljunga kommun 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

20(24) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 150 
 
Motion från Pontus Pålsson (M) avseende "hantering och avslut av 
deponirisker" 
Dnr KSFD 2017/209 
 
Sammanfattning 
Pontus Pålsson (M) väckte en motion på kommunfullmäktiges sammanträde 
2017-05-29 om hantering och avslut av deponirisker där kommunfullmäktige 
föreslås besluta: 

 Att deponin vid Norra Vallgatan, som identifierats som miljöfarlig 
saneras genom bortforsling 

 Att upphandling inkluderar att anbud infordras i två alternativ med 
separat pris för sanering genom bortforsling av kemikalieupplag, 
som baseras på Thyréns 10.4, kostnadsbedömts av Bengt Svensson 
2015-05-07 till 18,3 Mkr. 

 Att igångsättningsbeslut tas i Ks med beskrivande av de lagkrav och 
anmälningar som krävs, och kostnadsalternativ utifrån redovisade 
anbud före genomförande. 

 Att kommunstyrelsen redovisar användning och uppgiven tidplan för 
massor från Frode Laursen till 113:10 under juli månad 2014 (som 
skulle avlägsnats i aug 2015). 

 Att kostnad för överskjutande mängd schaktmassor (ca 25 000 ton) 
utöver vad som behövs för återställning av området redovisas som 
separat kostnad. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 204 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 201 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-07-07 
Motion från Pontus Pålsson (M) om hantering och avslut av deponirisker 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Expedieras: 
Akten 

MECI
Start av ärende
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2017/209 

 
 
Kommunfullmäktige 
 
Motion från Pontus Pålsson (M) om hantering och avslut av deponirisker 
Dnr KSFD 2017/209 
 
Sammanfattning 
Pontus Pålsson (M) väckte en motion på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
05-29 om hantering och avslut av deponirisker där kommunfullmäktige föreslås 
besluta: 

• Att deponin vid Norra Vallgatan, som identifierats som miljöfarlig saneras genom 
bortforsling 

• Att upphandling inkluderar att anbud infordras i två alternativ med separat pris för 
sanering genom bortforsling av kemikalieupplag, som baseras på Thyréns 10.4, 
kostnadsbedömts av Bengt Svensson 2015-05-07 till 18,3 Mkr. 

• Att igångsättningsbeslut tas i Ks med beskrivande av de lagkrav och anmälningar 
som krävs, och kostnadsalternativ utifrån redovisade anbud före genomförande. 

• Att kommunstyrelsen redovisar användning och uppgiven tidplan för massor från 
Frode Laursen till 113:10 under juli månad 2014 (som skulle avlägsnats i aug 2015). 

• Att kostnad för överskjutande mängd schaktmassor (ca 25 000 ton) utöver vad som 
behövs för återställning av området redovisas som separat kostnad. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-07-07 
Motion från Pontus Pålsson (M) om hantering och avslut av deponirisker 
 
Ärendet 
För att hantera saltlagret på Norra Vallgatan har kommunfullmäktige beslutat (2020-
01-27 § 21) att: 

• Åstorps kommun ska ansöka om exproprieringstillstånd för fastigheten Åstorp 
113:154 efter beslut gällande täckning.  

• Ta samtliga avsatta medel i anspråk för att finansiera utförandet av alternativ 1. 
• Utredningen ska kompletteras med uppdaterad information och en ansökan om 

bidrag från Naturvårdsverket för att sanera saltet kommer att göras i samband med 
övertagande av fastigheten Åstorp 113:154. 

• Om utredningen visar på att det mest miljö-ekonomiska är att transportera bort saltet 
till annan deponi, kommer ansökan att kompletteras med detta så att ett ev. bidrag 
kan erhållas. 

• NSR (Vera park) får i uppdrag att starta ett projekt gällande möjliggörandet att få 
saltavfallet till en tillgång. 

• NSR (Vera park) utreder och utvecklar saltet för i syfte att få en möjlig ekonomisk 
vinst vid bortforsling. 

• Tekniska kontoret i samband med budgetprocess 2021 och framåt presenterar en 
rimlig summa medel för framtida bortforsling av akuta deponier inom Åstorps 
kommun. 

 
För att finansiera övertäckningen enligt alternativ 1 med en kostnad på  
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2017/209 

7 700 000 kr (inklusive kostnad för upphandlingsunderlag) gjordes en avsättning i 
kommunens bokslut 2015 på 3 650 000 kr. Resterande belopp på 4 050 000 kr skulle 
erhållas från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen. Då Naturvårdsverket återkallade 
beslutet om bidrag 2016 gjordes ytterligare en avsättning i kommunens bokslut 2016 
på 4 050 000 kr. Totalt har 7 700 000 kr avsatts för att utföra alternativ 1 enligt 
WSPs utredning. Ny bidragsansökan skickas in i samband med färdigställandet av 
området. Av de 7 700 000 kr har 1 416 000 kr tagits i anspråk för utredningar av 
WSP. För att finansiera övertäckningen enligt alternativ 1 tar tekniska kontoret de 
4 050 000 kr som avsattes 2016 i anspråk. För att finansiera färdigställandet av 
området som grönområde efter det att övertäckningen är utförd kommer tekniska 
kontoret att använda befintliga investeringsmedel för grönstruktur. 
 
En del av de totala kostnaderna på 7 700 000 kr har redan utförts och ingår i beloppet 
1 416 000 kr vilket gör att beloppet 7 284 000 kr bedöms finansiera föreslagen 
åtgärd. 
 
Enligt en förfrågan som WSP genomförde åt kommunen inkom prisuppgifter från två 
av fyra tillfrågade om att forsla bort saltupplaget samt deponin och förorenade 
jordmassor. Kostnaden för dessa åtgärder ligger enligt förfrågningarna i intervallet 
46 230 000 kr till 50 300 000 kr, enligt bifogad sammanställning. Då marken ej är 
detaljplanelagd utgår ytterligare kostnader för att förändra området till 
verksamhetsområde. Dessa redovisade kostnader måste finansieras ur kommunens 
driftsbudget. 
   
NSR 
Tekniska kontoret har frågat om NSR skulle kunna titta på ärendet ur deras 
verksamhet och hur de ställer sig till de olika alternativ som har diskuterats i ärendet 
genom åren.  
Slutsatsen från NSR är ”Att etablera en lokal deponicell för farligt avfall på 
närliggande fastighet för omhändertagande av salterna är sannolikt det mest 
kostnadseffektiva och miljöriktiga alternativet”. NSR besitter kompetens har resurser 
för att bistå Tekniska kontoret att utföra övertäckning och etablera en lokal deponi 
enligt alternativ 1. 
 
 
Expedieras till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
Amer Lukac    Jonas Jönsson 
Nämndsekreterare   Kommunchef 
042 640 92    042 640 50 
amer.lukac@astorp.se   Jonas.jonsson@astorp.se 







Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 151 
 
Motion från Maria Gottschalk (-) om utökad öppethållning av 
Tingvallas serviceplats 
Dnr KSFD 2018/305 
 
Sammanfattning 
Maria Gottschalk (-) väckte en motion på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-10-22 § 184 om att utöka öppethållningen av Tingvallas 
serviceplats.  
Ur motionen: 
Söderåsen är en stor tillgång för Åstorp och många nyttjar tillgången 
regelbundet. Kommunens invånare, andra turister både inrikes och utrikes 
dras till naturen som vi är mycket stolta över. Porten till Söderåsen är för 
många den självklara utgångspunkten oavsett om du kommer med bil eller 
har promenerat inifrån byn.  
Har du kört en bit är det naturligt att uppsöka toalett innan din utflykt 
påbörjas, och har du gått en runda på en timme eller två likaså när du 
kommer tillbaka. 
I motionen yrkas följande: 

 Att kommunen ser över avtalet med IS Skanne gällande skötsel av 
Tingvallas serviceplats, 

 Att toaletter ska finnas öppna och tillgängliga för besökare vid 
Tingvalla året runt. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 207 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 205 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-06-23 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-09 § 57 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2018-10-22 § 184 
Motion från Maria Gottschalk (-) om utökad öppethållning av Tingvallas 
serviceplats 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Expedieras: 
Akten 

MECI
Start av ärende
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2020-06-23 
Tjänsteskrivelse 

Diarienummer 
Dnr KSFD 2018/305 

 Kommunfullmäktige 
 
Motion från Maria Gottschalk (-) om utökad öppethållning av Tingvallas 
serviceplats 
Dnr KSFD 2018/305 
 
Sammanfattning 
Maria Gottschalk (-) väckte en motion på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-22 
§ 184 om att utöka öppethållningen av Tingvallas serviceplats.  
Ur motionen: 
Söderåsen är en stor tillgång för Åstorp och många nyttjar tillgången regelbundet. 
Kommunens invånare, andra turister både inrikes och utrikes dras till naturen som vi är 
mycket stolta över. Porten till Söderåsen är för många den självklara utgångspunkten 
oavsett om du kommer med bil eller har promenerat inifrån byn.  
Har du kört en bit är det naturligt att uppsöka toalett innan din utflykt påbörjas, och har du 
gått en runda på en timme eller två likaså när du kommer tillbaka. 
I motionen yrkas följande: 

• Att kommunen ser över avtalet med IS Skanne gällande skötsel av Tingvallas 
serviceplats, 

• Att toaletter ska finnas öppna och tillgängliga för besökare vid Tingvalla året 
runt. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-06-23 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-09 § 57 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2018-10-22 § 184 
Motion från Maria Gottschalk (-) om utökad öppethållning av Tingvallas serviceplats 
 
Ärendet 
Bildningsförvaltningens kultur- och fritidsenhet har under beredningen av ärendet 
diskuterat med involverade aktörer, Tingvalla bygdegårdsförening och IS Skanne, och 
nått en överenskommelse som gör att öppethållandet nu kan vara året runt.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har inga invändningar i ärendet.
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
Amer Lukac    Jonas Jönsson 
Nämndsekreterare   Kommunchef 
042 640 92    042 640 50 
amer.lukac@astorp.se    jonas.jonsson@astorp.se 







Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 152 
 
Eventuella nyinkomna motioner 
 
Motion (SD) – Bygg ut grundskolan i Kvidinge 
Dnr KSFD 2020/284 
 
Sammanfattning 
Marcus Möller (SD), Anton Holmberg (SD) och Richard Mattsson (SD) har 
inkommit med en motion om att bygga ut grundskolan i Kvidinge med 
följande yrkanden: 

 Att grundskolan i Kvidinge byggs ut 
 Att lokalbehovet inom grundskolan i Kvidinge utreds 
 Att möjligheterna att bygga ut Kvidinge skola utreds 

 
Beslutsunderlag 
Motion från Marcus Möller (SD), Anton Holmberg (SD) och Richard 
Mattsson (SD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Expedieras: 
Akten 

MECI
Start av ärende





Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 

Kf § 153 

Anmälningar/delgivningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Rapportering över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 1 2020

MECI
Start av ärende





Socialnämnden   
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Jacqueline Karlsson 
Systemförvaltare 
042 – 641 13 
Jacqueline.karlsson@astorp.se  
 
 
Socialnämndens arbetsutskott  
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, gäller ÄO, 
OF och IFO samt ej verkställda beslut enligt § 9 och enligt 28 f-g §§ 
LSS   
Dnr SN 2020- 
 
ÄO = Äldreomsorg 
OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SoL 
IFO = Individ- och familjeomsorg 
LSS = Lagen om stöd och service 
 
Sammanfattning 
Kommunen ska en gång per kvartal anmäla ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I kvartalsrapporten anmäls om 
kommunen har eller inte har några individrapporter för den aktuella 
perioden. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[ X ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

påverka barn 
[  ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Systemförvaltare Jacqueline Karlsson,  
daterad 2020-04-30. Rapport kvartal 1, 1 januari – 31 mars 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-04-30 
Version  1 
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Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna 
rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt ej 
verkställda beslut enligt § 9 och 28 f-g §§ LSS, samt översända rapporten 
till kommunfullmäktige, kommunrevisorerna och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). 
 
 
 
 
Jacqueline Karlsson   Monica Ehnberg 
Systemförvaltare  Socialchef 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ej verkställda beslut enligt LSS

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 1, 2020: Januari-Mars
Socialnämden

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum ?
JA NEJ
X

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inter åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott ?
JA NEJ
X



Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS

INDIVIDRAPPORTERING KVARTAL 1, 2020: Januari-Mars Datum för 
Icke verkställda beslut kommunens
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats erbjudande

Kontakperson Handläggare ringt, skickat brev. Han hör inte av sig LSS 2019-09-16 2020-03-30
i Åstorps kommun, avvaktar besked.

Daglig verksamhet Den enskilde har tackat nej till erbjudande LSS 2019-09-20 2019-12-17

Korttidsvistelse Vårdnadshavare avslutar korttidsvistelsen pga ej nöjda LSS 2019-04-01 2019-08-04
Erbjuds ny korttidsvistelse som avslutas pga av för svårt 
uppdrag. Erbjuds 3 platser som de har tackat 
nej till



KVARTALSRAPPORT

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, gäller ÄO, OF och IFO

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 1 : JANUARI - 31 MARS 2020
Socialnämnden

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum ?
JA NEJ

X ÄO
X OF

X IFO

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inter åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott ?
JA NEJ

X ÄO
X OF
X IFO

ÄO = Äldreomsorg
OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SOL
IFO = Individ- och familjeomsorg



INDIVIDRAPPORT

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, gäller ÄO, OF och IFO Datum för 
kommunens

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 1: JANUARI- 31 MARS 2020 erbjudande
Icke verkställda beslut om personen 
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats tackar nej

Kontaktperson Resursbrist, saknar lämplig OF 2019-03-20 2020-04-06
uppdragstagare. Besluten är verkställda 
otydlig dokumentation

Kontaktperson Resursbrist, saknar lämplig OF 2019-09-04 2020-04-01
uppdragstagare. Beslutet är verkställt, men
otydlig dokumentation

ÄO = Äldreomsorg
OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SOL
IFO = Individ- och familjeomsorg



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
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