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Remiss detaljplan för Ramlösa 5:2 mfl, Nya Sjukhuset i
Helsingborg

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att framföra att Örkelljunga kommun är mycket
kritisk till den föreslagna lokaliseringen av Nya Sjukhuset Helsingborg, att
överlämna yttrande enligt tjänsteskrivelsen, samt att omedelbart justera
ärendet.

Beskrivning av ärendet

Örkelljunga kommun har från Helsingborgs stad fått detaljplan för del av
fastigheten Ramlösa 5:2 med flera, Nya Sjukhuset Helsingborg, på remiss.
Samråd pågår från 11 februari till 20 mars. Örkelljunga kommun har begärt
och beviljats anstånd till 6 april att inkomma med sitt yttrande.

Planförslaget i stort
Samrådsförslaget innehåller många genomtänkta och väl avvägda
utformningar och resonemang i den nära skalan.

Mellankommunalt, delregionalt och regionalt perspektiv

Örkelljunga kommun är kritisk mot den lokalisering som det Nya Sjukhuset
Helsingborg har föreslagits till och även kritisk mot hur processen har gått
till vid utseendet av den nya lokaliseringen. Lokaliseringsutredningen är inte
daterad, men framstår som framtagen i efterhand, efter att Östra Ramlösa
setts ut som platsen för det nya sjukhuset. Redan i Örkelljunga kommuns
samrådsyttrande (2021-03-08) över Regionplan för Skåne 2022-2040
framförde kommunen missnöje över processen och lokaliseringen.

Ur samrådsyttrandet:
"- Lokalisering av sjukvård
En av de frågor som Region Skåne har rådighet över, men som inte är tydligt
upptagen i regionplanen, är lokalisering av sjukvård. Det pågår ett arbete
kring att eventuellt omlokalisera Helsingborgs lasarett, där man tittar på
platser söder om Helsingborg, mellan Helsingborg och Landskrona. Det
vore ett hårt slag mot Örkelljunga. Tillgång till vård är en demokratisk fråga
och avståndet till lasarettet är en fråga om liv och död. Det är stor skillnad i
hur nära vården är Skånes invånare. I Örkelljunga är till exempel andelen
ambulanser som klarar målet på max 20 minuters utryckningstid så låg som
40,5%, att jämföra med Helsingborg, Ängelholm, Landskrona och Åstorp

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Maria Månsson Brink, 0435 55019
maria.mansson.brink@orkelljunga.se
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där motsvarande siffra är över 80%. Regionplanen bör behandla framtida
lokalisering av sjukvård."
Lokaliseringsutredningen är gjord i ett för sent skede, med fel parter och
tämligen godtyckligt. Lokaliseringsfrågan rör inte bara Region Skåne och
Helsingborgs stad, utan hela delregionen. Regionplanen är det instrument
och den skala som bör användas för att peka ut lämplig plats, ur ett regionalt
perspektiv. Sjukhusen i Lund och Malmö har ett upptagningsområde som
täcker hela sydvästra Skåne. En ny lokalisering av Helsingborgs lasarett bör
prioritera tillgängligheten för norra Skåne.

Helsingborgs Nya Sjukhus ska vara ett regionalt akutsjukhus. Planförslaget
betonar kopplingarna till den befintliga staden och tillgängligheten till
staden. När det gäller ett sjukhus är kopplingarna till regionen lika viktiga.
I planförslaget står det att det kommer vara goda förutsättningar för att åka
kollektivt. Trafikutredningen som är framtagen som underlag till
detaljplanen visar på något annat. Det står: "Vid en jämförelse mellan
befintligt och nytt läge framkommer att fler i genomsnitt får längre avstånd
med kollektivtrafik." Örkelljungabornas tillgänglighet till platsen för Nya
Sjukhuset Helsingborg är dålig. I planförslaget nämns att regionbussar
eventuellt kan komma att trafikera Nya Sjukhuset Helsingborg. Idag har
busslinjen SkåneExpressen 10 (Helsingborg C - Örkelljunga) hållplats vid
Lasarettet. För Örkelljunga kommun är det viktigt att varken Helsingborg C
eller Lasarettet (Nya Sjukhuset Helsingborg) slopas som hållplats för
SkåneExpressen 10, vilket blir omöjligt med föreslagen lokalisering.

Enligt en tidningsartikel i Helsigborgs Dagblad 2023-02-22 har det i
utredningen av tågförbindelse framkommit att det inte är möjlight att bygga
en tågstation i anslutning till Nya Sjukhuset Helsingborg då detta inte
bedöms öka tillgängligheten till området och att det innebär en längre restid
för de som reser från bland annat Hässleholm till Helsingborg C. Detta talar
ytterligare för att lokaliseringen för det befintliga sjukhuset är det mest
tillgängliga.

Alternativ "inneslutningen" eller alternativ "befintligt sjukhus" är de
alternativ till lokalisering som Örkelljunga kommun anser har bäst
förutsättningar för att leva upp till de krav på tillgänglighet för alla som är
projektets lokaliseringsutrednings slutord i den samlade bedömningen.

Konsekvenser för barn
Föreslagen lokalisering har negativa konsekvenser för Örkelljunga kommuns
barn och unga. Bristen på kollektivtrafikförbindelser missgynnar främst barn
och unga, som är den grupp som är mest beroende av kollektivtrafik. Att
SkåneExpressen 10 tappar antingen hållplats Helsingborg C eller
Helsingborg Lasarettet är oacceptabelt för Örkelljunga kommuns
medlemmar.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser för Örkelljunga kommun är många, men svåra att
överskåda i detta skede.
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Konsekvenser med anledning av diskriminering

Någon sådan konsekvens har inte identifierats.

Beslutsunderlag
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Samråd Planbeskrivning NSH
Samråd Illustrationsplaner 2 st
Samråd MKB NSH
Samråd Lokaliseringsutredning NSH
Samråd Projektdirektiv och ambitioner NSH
Samråd Trafikalstring NSH
Samråd Trafikutredning NSH
Samråd Parkering och angöring NSH
Samråd Kapacitet och utformning NSH
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Detaljplan för del av fastigheten Ramlösa 5:2 med flera,  
Nya Sjukhuset Helsingborg 
Helsingborgs stad 
 

Enligt stadsbyggnadsnämndens beslut den 26 januari 2023 remitteras härmed rubricerad 
detaljplan, upprättad den 18 januari 2023, för yttrande. 

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra sjukhusbebyggelse med 
tillhörande funktioner och nödvändig infrastruktur, park och naturstråk, samt att pröva 
omfattning och utformning av bebyggelse och allmän platsmark. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar, att planens genomförande kan antas medföra en sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 
miljöbalken. En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har 
därför genomförts, enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11, 12 och 16 §§ 
miljöbalken. 

Vi vill att ni skickar ert yttrande till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via        
e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se senast den 20 mars 2023. Vid frågor, 
kontakta Ola Eriksson på stadsbyggnadsförvaltningen, e-post: ola.eriksson@helsingborg.se  

 

 

Ola Eriksson   
planarkitekt  
 

Bilagor 
Samrådshandlingar 
Protokollsutdrag, Stadsbyggnadsnämnden 2023-01-26, § 9 
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1. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR  

1.1 Inledning 

Denna trafikutredning beskriver samlat trafiklösningen för NSH Nya sjukhuset Helsingborg. Utöver 

denna huvudrapport finns även fördjupningar i relevanta delar och som sammanfattas i 

huvudrapporten: 

 

• PM - parkering och angöring 

• PM – trafikalstring 

• PM – utformning och kapacitet 

 

 

  

I huvudrapporten beskrivs tillgängligheten i trafiknäten utifrån de förändrade förutsättningar som 

det nya läget på sjukhuset innebär och de krav som därmed ställs på trafiksystemet. En 

bristanalys genomförs på övergripande nivå. Möjliga lösningar på hur planområdets trafikstruktur 

kan se ut och anslutas till det övergripande nätet diskuteras. 

 

De tre fördjupnings-PM:en ger en fördjupad analys för respektive område. Fördjupningarna 

diskuterar mer kvantitativt behovet för planområdet samt alternativa funktioner. 

Utformningsalternativ prövas för de funktioner som bedömts som de mest lämpliga.  

1.2 Styrande dokument Helsingborgs stad  

Som grund för arbetet finns en rad styrande dokument. Nedan presenteras dessa i korthet.  

 

 

Trafikplan, 2017 

I trafikplan 2017 listas ett urval av åtgärder som ska stötta utvecklingen mot fler resor med gång, 

cykel och kollektivtrafik. 

 

Gång 

• Bygga ett sammanhängande gångnät 

• Skapa några riktigt attraktiva stråk 

• Fler gator på gåendes villkor 

 

 

Trafikutredning
huvudrapport

PM parkering 
och angöring

PM 
trafikalstring

PM utformning 
och kapacitet
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Cykel 

• Bygga ut cykelnätet  

• Bygga fler säkra cykelparkeringar 

 

Kollektivtrafik 

• Räta ut stadsbusslinjerna och utveckla anpassad kollektivtrafik 

• Tillgänglighetsanpassa hållplatser 

• Införa HelsingborgsExpressen, busslinje med hög standard 

  

Motortrafik 

• Trimningsåtgärder i vägnätet för bil, gods och kollektivtrafik 

• Åtgärder för att minska buller 

 

Gällande översiktsplaner - Stadsplan 2017 och Öp2021  

Dokumenten pekar ut området som ”behov av utredning”. I text kan man bland annat läsa:  

 

Sättet på vilket vi utformar och prioriterar transportinfrastrukturen ska bidra till att gång, cykel 

och kollektivtrafik ska vara det mer konkurrenskraftiga transportvalet för människor. Vi ska 

prioritera åtgärder där det finns störst potential för att öka människors andel av hållbara resor.  

Vår strategi för parkering ska tillgodose behovet av parkering och samtidigt verka för effektiv 

markanvändning och underlätta för hållbara resor.  

Vi prioriterar åtgärder som minskar utsläppen från fossila drivmedel i transportsystemet – både 

för personresor och gods. 

Vi använder befintlig infrastruktur på ett effektivt sätt och säkerställer så att vi har förutsättningar 

att få ett framtida transportsystem som är effektivt vad gäller framkomlighet, ytor och resurser. 

 

Övriga styrande dokument  

Helsingborg stad har flera styrande dokument som går över förvaltnings- och bolagsgränserna 

och som har antagits av kommunfullmäktige.  

 

Livskvalitetsprogrammet (2016-2024) är ett övergripande styrdokument som kopplar samman 

arbetet med hållbarhet och livskvalitet i Helsingborg stad. I programmet finns viljeinriktningar och 

fokusområden för vårt arbete mot ett hållbart samhälle, och de visar hur vi ska arbeta mot en 

hållbar utveckling. I programmet är människans behov i centrum för utvecklingen, och det 

fokuserar på att förbättra de förutsättningar som vi människor behöver för att må bra och för att 

framtida invånare också ska må bra. 

 

Plan för lika möjligheter (2017 - 2020) beskriver hur kommunen vill säkerställa lika rättigheter 

och möjligheter för alla helsingborgare samt bidra till en hållbar utveckling. Helsingborg ska vara 

en stad som är fri från diskriminering. Det finns fem områden med åtgärder som ska stimulera 

kommunen att jobba mot målet om en öppen och inkluderande stad fri från diskriminering. För 

fysisk planering är åtgärden Stadens rum - Vi ska göra Helsingborg tillgängligt och inkluderande 

extra angelägen.  

 

Klimat- och energiplan (2018) ska vägleda politiska beslut som gäller klimatpåverkan, men den 

ska även fungera som inspiration för alla som bor och verkar i Helsingborg. Här anges att andelen 

hållbara resor inom Helsingborg har ökat enligt Region Skånes färdmedelsfördelning i riktning mot 

att 75 % av resorna år 2050 sker med hållbara färdmedel. 
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Staden arbetar också efter målet om Klimatneutralitet år 2030 genom Viable cities och är en 

av Europas Mission cities, dvs en av 100 städer som skrivit under att vi strävar efter att nå 

klimatneutralitet och smart stad till år 2030. 

 

1.3 Styrande dokument Region Skåne 

Följande dokument för Region Skåne ligger till grund för arbetet: 

 
Regionala planeringsprinciper vid ny- och ombyggnation av vårdfastigheter 
Hållbarhetsprincipen är en av Region Skånes fyra regionala planeringsprinciper som är vägledande 

och syftar till att skapa igenkänning och enhetlighet i den skånska vården. Hållbarhetsprincipen 

ska bidra till en attraktiv, säker och läkande miljö där man planerar för ekonomisk-, ekologisk och 
social hållbarhet. Målet är att skapa långsiktigt användbara byggnader genom att bygga in 
generalitet, flexibilitet och elasticitet. 
 
Miljöprogrammet för Region Skåne 2030 

Miljöprogrammet är Region Skånes långsiktiga mål och inriktning för miljöarbetet fram till och 
med år 2030. Här finns beskrivet att Region Skåne inom transportområdet bidrar till minskad 
miljöpåverkan med bland annat fossilbränslefria transporter och energi samt den allmänna 
kollektivtrafiken som ger stor klimatnytta. En ökande kollektivtrafik där fler människor reser 
kollektivt i Skåne är bra för miljön, både genom lägre klimatpåverkan men också ur ett 
resurseffektivitetsperspektiv. 
 

MSB:s ”Den robusta sjukhusbyggnaden” (publikation MSB 1693-juli-2021)  
Det framtida sjukhuset planeras för nivå silver. Denna nivå innebär att ambulansintaget har två 
primära tillfarter norr respektive söderifrån och en sekundär tillfart österifrån. 

 

 

1.4 Kravspecifikation  

 

Med utgångspunkt från bland annat styrdokumenten har Helsingborgs stad och Region Skåne 

tillsammans tagit fram en kravspecifikation som ska gälla speciellt för trafiken till, från och inom 

planområdet. Med sjukhusområdet avses kvartersmark i detta dokument. Följande kravbild 

behöver vara uppfylld: 

 
• Området måste ha en storlek som medger alla nödvändiga flöden och funktioner som 

ingår i ett sjukhusområde. I enlighet med ramavtalet med Helsingborg Stad anges en 
areal exklusive mobilitetshus om minst cirka 200 000 m2 . 

• Områdets storlek ska ha möjlighet för framtida utveckling av sjukhuset dvs förtätning av 
området ska vara möjlig utan för stor påverkan på befintlig sjukhusverksamhet samt på 
bekostnad av grön- och kommunikationsytor etcetera. 

• Sjukvårdens flöden och samband ska prioriteras vid planeringen av trafik till och inom 
området. Trafik till en eventuell tågstation får ej störa sjukvårdens (blåljus, gods, 

serviceresor (sjukresor), patienter, besökare och anställda) trafikflöden till och inom 
sjukhusområdet. Det här gäller främst inom planområdet. 

• Minimalt med trafik inom sjukhusområdet. Inom sjukhusområdet ska inte trafikslag 
blandas. Det vill säga biltrafik, cykeltrafik, gångtrafik, godstrafik ska vara åtskilda. 

• En god tillgänglighet avseende trafik från olika väderstreck, särskild gällande akuttrafik 
och godstrafik, måste uppnås. Planering av tillfartsvägar ska ske på ett sådant sätt att 
redundans ska uppnås. 
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• Trafikutredningen ska visa bäst lämpade infarter – placering och förslag till utformning 

samt funktion för följande trafik till och från detaljplanens område 

- Akuttrafik 

- Godstrafik 

- Biltrafik 

- Kollektivtrafik (ska placeras utanför kvartersmark) 

- Huvudcykelstråk 

 
• Sjukhusområdet ska vara lätt orienterbart för patienter och besökare. När man kommer 

som patient, besökare ska man intuitivt veta vart man ska ta vägen oavsett vilket 
trafikslag man kommer med till sjukhusområdet. 

• Trafikutredningen ska visa hur sjukhuset och området blir tillgängligt för alla, oavsett 
funktionsvariation eller social situation. 

• Mobilitetshus ska vara i utkanterna av sjukhusområdet eller precis utanför för att 
minimera biltrafik inom sjukhusområdet. Mobilitetshus för patienter och besökare ska vara 
nära entréer och vara intuitivt tillgängliga. 

• En god tillgänglighet till området via kollektivtrafik för besökande och personal. 
Busshållplatser och eventuell tågstation ska ligga nära sjukhusområdet men inte på 
området. 

• En god tillgänglighet till området för gång- och cykeltrafikanter. Dock får inte dessa flöden 
blandas med sjukvårdens prioriterade flöden (blåljus, gods, serviceresor (sjukresor)) 

• Området ska kunna vara möjligt att nå via en helikopter. Om helikopterutredningen skulle 
komma fram till att man kan lägga helikopterplattan på mark så får där inte finnas 

trafikflöden som bryter transport från helikopter till akuten. 

• Trafikutredningen ska även ta hänsyn till andra parametrar än sjukhusverksamheten, 
exempel på parametrar kan vara trafiklösningar till rekreationsvärden, teknisk 
infrastruktur, dagvattenhantering mm. 

 

1.5 Områdesspecifika förutsättningar 

Utöver själva kravspecifikationen behöver trafikfrågorna förhålla sig till en rad olika intressen. En 

kort sammanfattning från några viktiga exempel på dessa presenteras nedan. 

 

Naturvärden 

Lussebäcken rinner genom ängs- och hagmarker med anor från äldre kulturlandskap i delen 

Hagmarksstråket. Flera kulturlämningar finns vid bäcken som gamla stenbroar, stensatta kanaler 

och dämmen. På västra sidan av bäcken kan läkande naturmiljöer skapas som främjar 

återhämtning och ger upplevelser. Området kring bäcken är känsligt och i kartan redovisar förslag 

på möjliga cykelpassager. Behov av en buss/bilväg rekommenderas i områdets norra del trots att 

området är känsligt eftersom bäckmiljön i den södra delen bedöms vara ännu känsligare. 

 

Ledningar 

Längs Österleden ligger vattenledningar som kräver ett skyddsavstånd till plank och byggnader. 

Ledningarna kan på enstaka platser klara en markhöjning på max en meter. Där ledningarna 

korsas av gator och cykelvägar kan någon typ av kulvert behövas för att avlasta ledningar och 

säkra åtkomst vid underhållsarbeten. 
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Skyddsavstånd till väg och järnväg 

Planområdet är omgivet av betydelsefull infrastruktur. I södra kanten av området ligger 

Skånebanan och i den västra delen ligger Österleden. En sammanställning av skyddsavstånd med 

mera återfinns i riskutredningen. 
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2. BEHOV OCH FUNKTIONER 

2.1 Resandet till sjukhuset 

 

Sjukhuset är både en regional och lokal målpunkt både vad gäller person- och godsflöden. Av de 

drygt 3 000 anställda idag bor ca två tredjedelar i Helsingborg, dvs drygt 2 000 personer. Detta 

innebär att upptagningsområdet för patienter och pendlingsrelationerna spänner över flera 

kommuner.  

 

En bild av upptagningsområdet för anställda visas i Figur 1 och Tabell 1. Pendlingsmönster och 

andra förutsättningar kan komma att ändra över tid men nedanstående ger en grov bild av 

sjukhusets betydelse som regional målpunkt för arbetspendling. 

 

 

 

 

Figur 1. Bostadsområden i Helsingborg för anställda på dagens sjukhus. Drygt 2000 av dagens anställda bor i 

Helsingborg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

10/54 

 

Tabell 1. Övriga bostadsorter för anställda på dagens sjukhus (endast orter > 10 anställda). 

 

Bostadsort Antal 

Ängelholm 245 

Höganäs 238 

Landskrona 138 

Lund 119 

Åstorp 109 

Bjuv 103 

Malmö 89 

Klippan 50 

Svalöv 41 

Båstad 35 

Örkelljunga 31 

Kävlinge 27 

Lomma 19 

Perstorp 14 

 

Det framtida läget innebär en förändring i avstånd som illustreras i figur 2 nedan.  
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Figur 2. Avstånd mellan sjukhusets nya läge och centrala målpunkter i Helsingborg.   

 

 

2.2 Utgångspunkter 

 

Som utgångspunkt för dimensioneringen av trafiksystemet finns i huvudsak tre användargrupper: 

 

• Anställda 

• Patienter 

• Besökare 

 

I tabell 2 redovisas uppskattningar av antalet personer som maximalt antas vistas inom 

sjukhusområdet vid ett och samma tillfälle.  
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Tabell 2. Uppskattning av maximalt antal personer som förväntas vistas samtidigt inom sjukhusområdet 

(uppgifter från Region Skåne).  

Grupp Antal per dygn 
totalt 

Genomsnittlig 
vistelsetid 

Max. samtidigt antal närvarande 

Anställda  3 000 anställda 
varav 2 150 
personer i tjänst 
samtidigt. 

300 drift- och 
serviceanställda 

9 timmar/dygn 1 500 anställda dagtid (ca 2/3 av 

2 150) 

150 driftanställda 

 

Patienter 1 600  Mottagning:  

3 timmar/dygn  

Akutmottagning: 

6 timmar/dygn  

 

800  

 

Besökare  1 600   800  

 

TOTALT 3 250 personer  

 

Nattetid förväntas persontätheten i regel vara lägre eftersom många mottagningar är stängda 

utanför kontorstid.  

 

De olika grupperna har olika anspråk och krav på tillgänglighet men generellt är det viktigt att 

trafiksystemet kan erbjuda god tillgänglighet oavsett trafikslag. Tillgängligheten i trafiknäten och 

närheten till entréer för patienter och funktionshindrade är normbildande för utformningen. Hur 

anspråken tillgodoses för de olika användargrupperna beskrivs i respektive kapitel.  

 

 

2.3 Framtida resande 

2.3.1 Framtida planering 

Omvärldsfaktorer och hur vi reser generellt förändras över tid och osäkerheterna för hur detta 

kommer att se ut i framtiden är stora. Mycket sker också inom vårdsektorn där man i högre grad 

kan förvänta att framtida vård sker mer i hemmet och på distans.  

 

Det övergripande syftet med trafikutredningen är att presentera en robust trafiklösning som 

skapar förutsättningar för hållbara färdmedelsval. Utgångspunkten i denna utredning bygger på 

analyser av tillgänglighet för olika färdmedel till det befintliga sjukhuset respektive till föreslaget 

nytt område. För att simulera en minskad tillgänglighet med hållbara trafikslag har så kallade 

känslighetsanalyser kring de delar av utredningen som påverkar utformning och inriktning för 

trafiksystemet genomförts.  

 

Planeringen utifrån färdmedelsfördelningen kan i huvudsak ses på två huvudsakliga sätt;  

prognosstyrd eller målstyrd. I det förra fallet utgår man ofta från befintlig statistik som ”räknas 

upp” för att skatta den framtida efterfrågan. I fallet med målstyrning utgår man i stället från en 

önskad målbild och styr utbudet och valet av åtgärder i en önskad riktning. I denna utredning 

balanseras båda synsätten i syfte att skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem. 
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2.3.2 Yteffektivitet 

Ambitionen är att resor med gång, cykel och kollektiva ska vara konkurrenskraftiga i jämförelse 

med andra färdmedel. Utbudet av parkering i kombination med att bra utbud av alternativa 

färdmedel är ett kraftfullt verktyg att påverka färdmedelsfördelningen. I figur 3 nedan visas en 

principiell jämförelse av kapacitet och ytåtgång för olika färdmedel med hänsyn tagen till all 

infrastruktur. 

 

 

Figur 3. Översikt av kapacitet och ytåtgång för olika färdmedel Källa: TÖI Norges Transportekonomiska institut. 

2.3.3 Färdmedelsfördelning 

Hur väl man uppnår hållbarhet i trafiksystemet kan samlat beskrivas av den så kallade 

färdmedelsfördelningen som beskriver hur stor andel av resorna som förväntas ske med olika 

färdmedel.  

 

Det finns ett flertal faktorer som påverkar färdmedelsfördelningens sammansättning. Exempel på 

detta är konkurrenssituationen mellan färdmedlen som kan beskrivas i form av restidskvoter 

(kvoten mellan restid med det aktuella färdmedlet i förhållande till det jämförda färdmedlet, 

oftast bil) och genhetskvoten (som beskriver hur reslängden förhåller sig mellan olika färdmedel). 

 

Utöver de rent tekniska förutsättningarna styrs vårt färdmedelsval av en rad olika faktorer såsom 

trygghet, orienterbarhet och trafiksäkert etc.  Färdmedelsfördelningen är till stor del beroende av 

var verksamheten är lokaliserad, utbudet och efterfrågan av parkering, tillgängligheten med olika 

färdmedel samt kostnaden för parkering.  

 

En omvärldsbevakning visar att det finns mycket lite dokumenterade erfarenheter kring hur olika 

målgrupper reser till vårdinrättningar. Detta är dessutom styrt av en rad olika förutsättningar 
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varav många är lokalt betingade. De resvaneundersökningar som finns att tillgå har ofta ett annat 

större geografiskt fokus (ofta kommuner och regioner) och osäkerheten blir ofta stor då man 

bryter ner svaren på ärendetyp och färdmedelsval. Som exempel visas i figur 4 nedan hur 

resvanorna varierar bland stadens invånare: 

 
 

 

Figur 4. Resor per färdmedel för invånare i Sydöstra staden i jämförelse med invånare i Centrum, Östra staden 

och Nordöstra staden (RVU2018).  

 

Som framgår av figuren ökar bilanvändningen i perifera delar av staden. 

 

För sjukhusets olika målgrupper ser dessutom färdmedelsfördelningen sannolikt olika ut. En 

sammanställning av befintliga datakällor och antaganden kring färdmedelsfördelningen har gjorts 

nedan. 

 

Trafikverkets alstringsverktyg 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts i syfte att beräkna förväntad trafikalstring för 

olika markanvändning. Underlaget i verktyget bygger bland annat på statistik från 

resvaneundersökningar av resenärers olika ärendetyper. I det sammanhanget finns därför olika 

mängd data beroende på undersökningens omfattning och hur vanliga olika besökspunkter är. 

Därför finns relativt sett mindre data där sjukhuset är målpunkt varför osäkerheten i 

beräkningarna blir relativt stor. Trafikalstringsverktyget visar på att drygt 11 000 resor per dygn 

förväntas. 

 

Tabell 3. Färdmedelsfördelning enligt trafikalstringsverktyget med sjukhuset i befintligt läge 

Färdmedel Andel av 
antalet 

resor 

Bil 32 % 

Kollektivtrafik 3 % 

Cykel  46 % 

Till fots 18 % 

Övrigt 1 % 

Totalt 100 % 
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Tabell 4. Färdmedelsfördelning enligt trafikalstringsverktyget med sjukhuset i nytt läge. 

Färdmedel Andel av 
antalet 

resor 

Bil 39 % 

Kollektivtrafik 4 % 

Cykel  49 % 

Till fots 8 % 

Övrigt 1 % 

Totalt 100 % 

 

Verktyget indikerar stora osäkerheter i resultatet för samtliga färdmedelsandelar och 

bedömningen är att bilandelen till sjukhuset sannolikt underskattas. Jämförelsen visar att man 

kan förvänta en högre bilandel i det nya läget (39 % jämfört med 32 %) vilket kan antas 

realistiskt med tanke på det mer perifera läget och den goda biltillgängligheten. En vidare analys 

av detta redovisas i kapitel 3 som behandlar konkurrensförhållandena mellan trafikslagen. 

 

Resvaneundersökning RVU Skåne 

Vid en studie av färdmedelsandelar vid olika ärendetyper hämtad från RVU Skåne och det urval 

som gäller för Helsingborg, visar det sig att bilandelen för arbetsresor uppgår till ca 53 % medan 

motsvarande siffra till vårdinrättningar är 58 %. Liksom i fallet med trafikaltringsverktyget har 

siffrorna stora osäkerheter i och med det begränsade antalet svar och den stora geografiska 

spridningen på målpunkterna. Siffrorna ska därför endast ses som en indikation att ta hänsyn till i 

det övergripande resonemanget kring färdmedelsandelar. 

 

Modellverktyget SAMPERS 

Modellverktyget SAMPERS, som används för att beräkna reseefterfrågan, visar att av det totalt 

förväntas ske ca 11 700 resor till/från sjukhuset per dygn. Trafikalstringsverktyget visar på 

samma storleksordning, dryg 11 000 resor. Som utgångspunkt för framtida mängd resor antas 

värdet från SAMPERS som det dimensionerande värdet. I tabell 5 och tabell 6 nedan görs en 

sammanställning av färdmedelsfördelningen i befintligt respektive nytt läge: 

 

Tabell 5. Färdmedelsfördelning till befintligt sjukhus enligt modellverktyget SAMPERS 

Färdmedel Andel av 
antalet 
resor 

Bil (bil + lastbil) 65% 

Kollektivt 6% 

Cykel 21% 

Gång 8% 

 

Tabell 6. Färdmedelsfördelning till framtida sjukhus enligt modellverktyget SAMPERS 

Färdmedel Andel av 
antalet 

resor 

Bil (bil + lastbil) 67% 

Kollektivt 11% 

Cykel 17% 

Gång 5% 
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Resultatet visar en ökning av andelen resor med bil på ca 3 %, dock inte lika stor som 

trafikalstringsverktyget som visar på 25 %. Bedömningen är att andelen biltrafiken kan förväntas 

öka mer i den nivå som visas av alstringsverktyget vilket antas som värde på ”säkra sidan”. 

 

Övriga scenarier 

Som framgår av kapitlen ovan så råder en stor osäkerhet i de siffror som tagits fram från olika 

datakällor. Dessa tar heller inte heller hänsyn till att färdmedelsfördelningen sannolikt är olika för 

målgrupperna för sjukhusets verksamhet. Kompletterande antaganden har därför gjorts för: 

 

1. Scenario med antagande om låg bilanvändning 

2. Scenario med antagande om hög bilanvändning 

 

 

Tabell 7. Antagande av färdmedelsandelar för hög respektive låg bilandel 

 Scenario låg   Scenario hög 

Antagen bilandel 

anställda 

33 % 65 % 

Antagen bilandel 

besökare 

60 % 75 % 

Antagen bilandel 

patienter 

75 % 85 % 

 

 

Den andel av resorna som inte sker med bil fördelar på sig på gående, cyklister och 

kollektivtrafikresenärer. Hur fördelningen kommer att bli mellan dessa beror till stor del på hur 

attraktivt näten för gång och cykel utformas samt hur trafikeringen för kollektivtrafik kommer att 

se ut. 

 

2.3.4 Antagen färdmedelsfördelning 

Mot bakgrund av ovanstående datakällor och antaganden behövs alltså göras ett sammanvägt 

antagande om en rimlig förväntad färdmedelsfördelning. Detta antagande ligger i sin tur till grund 

för beräkningen av trafikalstring och parkering (se respektive PM). För detta arbete har följande 

färdmedelsfördelning antagits: 

 

Tabell 8. Antagen färdmedelsfördelning 

 
 Bilandel Kollektivreseandel Cykel- och 

gångandel 

Anställda 50 % 20 % 30 % 

Besökare  67 % (2/3) 20 % 13 % 

Patienter 80 % 15 % 5 % 

  

Utifrån de olika användargruppernas andelar av förväntat antal resor kan en viktad 

färdmedelsandel beräknas till: 

 

• Bil   65 % 

• Kollektivtrafik 17 % 

• Cykel och gång  18 % 
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Med tanke på det framtida mer perifera läget kan man förvänta en hög bilanvändning om inte 

specifika åtgärder genomförs för att skapa alternativ till de individuella resvanorna.  

 

2.3.5 Förutsättningar för antagen färdmedelsfördelning 

Som också beskrivs i PM trafikalstring respektive PM parkering och bygger den ovan antagna 

färdmedelsfördelningen på att både fysiska och icke fysiska åtgärder genomförs. Själva 

lägesförändringen av sjukhuset kan innebära en ökad biltrafik på upp till ca 25 % jämfört med 

dagsläget vilket i så fall innebär en bilandel på totalt ca 80 %. För att ”åter” komma ner till ca 65 

% bilanvändning krävs olika åtgärder.  

 

En översiktlig beräkning med trafikalstringsverktyget av de effekter man kan uppnå med åtgärder 

inom kollektivtrafik, gång- och cykel samt Mobility Management visar att det finns en potential för 

minskning av bilresandet som är i ungefär samma storleksordning som den som alstras genom 

flytten till det nya läget. Vilken effekt en åtgärd får beror på faktorer som ambitionsnivå, 

utformning och i vilken skala den genomförs. Då dessa faktorer till stora delar är okända går det 

egentligen inte att idag bedöma åtgärdernas effekter. Många åtgärder är också beroende av 

varandra vilket ytterligare höjer nivån av osäkerhet. Men även om osäkerheten är hög finns det 

ändå en poäng i att försöka göra en bedömning. De åtgärder som sannolikt kommer att krävas för 

att åstadkomma en färdmedelsfördelning med en lägre bilandel är i korthet: 

 

• Skapandet av ett attraktivt, tryggt och gent gång- och cykelnät med god standard som är 

konkurrenskraftigt gentemot bilnätet och som tar höjd för en kommande utveckling av 

framtida fordon på cykelsidan, inte minst när det gäller elektrifiering. Underhållsaspekten 

är central för att skapa en trygg och trafiksäker miljö året runt. En översikt av 

cykelvägnätets konkurrenskraft beskrivs i kapitel 3.6.1. 

• Ett attraktivt kollektivtrafiksystem med snabba och gena förbindelser. Avstånd till 

hållplats, hög turtäthet, god standard på fordonen samt standard på information är viktiga 

förutsättningar för att locka resenärer. Den trafikering som är utgångspunkten för 

kollektivtrafiken beskrivs i kapitel 3.6.3. 

• En målgruppsanpassad styrning av parkeringen på sjukhusområdet med en 

parkeringsstruktur som signalerar prioritering mellan användargrupper. Detta handlar 

exempelvis om lokalisering av P-anläggningar för bil samt att erbjuda en hög kvalitet på 

cykelparkeringen. Styrning av parkering i form av tider och avgifter kommer att vara 

viktiga faktorer för att nå mål om färdmedelsfördelning. 

• Mobility Management-åtgärder i form av grön resplan som kan innehålla åtgärder för ökad 

samåkning, bilpool, cykelpool etc som gör att den privata bilen kan lämnas hemma. 

Ytterligare åtgärder kan handla om miljövänligt resande, samlad reseinformation, 

testresenärs- och hälsotramparprojekt osv 

• Ett tydligt utbud av alternativa resmöjligheter som med fördel kan samlas i mobilitetshus. 

Tänkt struktur för dessa redovisas kapitel 3.6.4. 

• Utbudet av laddningsmöjligheter för bil och cykel 

 

Ofta är det inte en enskild åtgärd som bidrar till att minska bilresorna utan sannolikt ett batteri av 

åtgärder som tillsammans ger önskade synergieffekter. Kommunikation och samverkan mellan 

olika aktörer är en förutsättning för att möjliggöra de andra områdenas effekter.   
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3. UTGÅNGSLÄGE OCH BRISTANALYS 

 

3.1 Allmänt 

Som beskrivits i föregående kapitel är tillgång och utbud av färdmedel till och från sjukhuset av 

avgörande betydelse för hur resandet kommer att se ut i framtiden. Det planerade nya läget för 

sjukhuset innebär att det ligger mer perifert i förhållande till stadskärnan jämfört med i dagsläget. 

Detta ger olika förutsättningar att resa till sjukhuset för respektive färdmedel. Parallellt med 

planeringen av sjukhuset pågår övergripande planering som till stor del handlar om hela stadens 

utbyggnad i dess östra delar vilket också påverkar resandet i närområdet. 

 

3.2 Pågående och framtida planer 

Staden kommer i framtiden att utvecklas med en rad nya bostäder som i sin tur förväntas 

påverka resmönstret. En sammanställning av den framtida utvecklingen av bostadsområden 

redovisas i Figur 5 nedan. Norr och öster om läget för det nya sjukhuset planeras bostadsområdet 

Östra Ramlösa med totalt ca 7 500 boende. 

 

 

Figur 5. Förväntad förändring av antal boende 2017-2040 enligt uppgifter från Helsingborgs stad. Blå områden 

innebär befolkningsökning. Norr och öster om läget för det nya sjukhuset planeras bostadsområdet Östra 

Ramlösa. 
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Även antalet verksamma förväntas öka i framtiden. I Figur 6 redovisas den förväntade 

utvecklingen av det totala antalet verksamma fram till 2040.  

 

 

Figur 6. Förväntad förändring av antal verksamma 2017-2040 enligt uppgifter från Helsingborgs stad. Gröna 

områden innebär ökning av antalet verksamma. 

  

 

Både utvecklingen av antalet bostäder och verksamheter förväntas öka efterfrågan på transporter 

i vägnätet totalt sett. I analyserna är det därför viktigt att studera vad som händer i närheten av 

det planerade sjukhuset i syfte att säkerställa framkomligheten för olika trafikslag, inte minst för 

blåljustrafiken. 

 

3.3 Trafiknät för cykel och kollektivtrafik 

Ett attraktivt cykelnät är av stor betydelse för att kunna påverka färdmedelsfördelningen i en 

hållbar riktning. En översikt av dagens cykelnät visas i figur 7. 
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Figur 7. Utsnitt av dagens cykelnät i Helsingborg (källa www.helsingborg.se). Streckad linje är rekommenderad 

färdväg i blandtrafik.  

 

Som framgår av figur 7 finns ett sammanhängande cykelstråk på västra sidan om Österleden. 

Stråket är förhållandevis gent även om det innehåller vissa riktningsförändringar i samband med 

passager av bilvägnätet. I öst-västlig riktning finns ett cykelstråk längs Clausgatan som dock inte 

är helt sammanhängande och innehåller riktningsförändringar på motsvarande sätt som längs 

Österleden. Från Ramlösa saknas ett gent och sammanhållet cykelstråk österut mot det nya 

sjukhusområdet. Kvaliteten i form av restider och restidskvoter beskrivs i kapitel 3.6.1 både för 

dagens läge på sjukhuset och det framtida läget. 

 

Kollektivtrafiknätet kommer också att spela en avgörande roll för det framtida färdmedelsvalet. I 

figur 8 nedan visas utsnitt av kollektivtrafiknätet för 2024.  

 

Nytt 

sjukhus 
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Figur 8. Linjenät 2024.  

 

Planer finns att utveckla kollektivtrafiknätet för framtiden i östra delen av tätorten där två HEX 

linjer (HelsingborgsEXpressen) planeras trafikera sjukhuset tillsammans med ytterligare en 

lokallinje, linje 24 se figur 9. Regionala busslinjer planeras också att knytas till området. 

Kvaliteten i form av restider och restidskvoter beskrivs i kapitel Kollektivtrafik 3.6.3 både för 

dagens och det framtida läget på sjukhuset. 

 

 

Figur 9. Föreslaget linjenät för framtiden i anslutning till sjukhuset. 

 

3.4 Framtidsscenario 

Utöver sjukhusetableringen så påverkar framtida utbyggnader av bostäder och verksamheter, 

framför allt i östra Helsingborg, storleken på trafikflödena på anslutningarna till sjukhuset. I 

analysen antas följande vägkopplingar: 
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• Trinegatan kopplas till Långebergavägen planskilt med Skånebanan. 

• Clausgatan förlängs österut mot Långebergavägen och utformas för att minimera 

genomfartstrafik och där kollektivtrafik och blåljustrafik prioriteras. 

 

Figur 10. Översikt av möjliga vägkopplingar i framtidsscenariot  

 

Analyser av effekter av en ny station på Skånebanan studeras för närvarande. När det gäller 

analyser av kapacitet i biltrafiknätet utgås från ett scenario utan tågstation. I Figur 11 nedan 

visas förväntade trafikflöden på det övergripande vägnätet dels i dagsläget, dels prognosticerade 

för år 2040 enligt modellverktyget SAMPERS baserat på en framtida utbyggande av bostäder och 

verksamheter och en allmän trafikökning. 

 



 

 

  

 

23/54 

 

 

Figur 11. Trafikflöden på det övergripande vägnätet idag (blå siffror) och år 2040 (turkosa siffror) enligt 

modellverktyget SAMPERS baserat på en framtida generell trafikutveckling samt utbyggnad av bostäder och 

verksamheter. 

 

På Österleden, som angränsar till planområdets västra del, förväntas trafiken öka med ca 30 %.  

 

3.5 Tillgänglighetsanalys 

 

Det finns ett behov att beskriva skillnader och förutsättningar för resandet mellan dagens läge på 

sjukhuset och det framtida läget. Detta i syfte att identifiera eventuella brister i näten som 

behöver åtgärdas/anpassas för att skapa förutsättningar för hållbara färdmedelsval. 

Beskrivningen av detta görs i form av räckviddsanalyser och restidskvoter.  

 

Räckviddsanalyserna används för att visa hur många boende som når sjukhuset med olika 

färdmedel inom givna tidsintervall. Detta har gjorts utifrån befintliga trafiknät med en given 

ansatt reshastighet för respektive trafikslag: 
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• Gång   5 km/h med räckvidd 1,25 km 

• Cykel  15 km/h med räckvidd 5 km 

• Elcykel 24 km/h med räckvidd 10 km 

 

Restidskvoterna visar restiden för ett färdmedel i förhållande till restiden med bil, vilket ger en 

bild av hur konkurrenskraftigt det aktuella färdmedlet är i förhållande till bil. Givetvis finns det fler 

parametrar som påverkar färdmedelsvalet men restiderna och restidskvoten ger en översiktlig 

bild av förutsättningarna i nätens struktur. Restiderna för kollektivtrafik innehåller även tid för 

gångavstånd till hållplatsen, väntetid och bytestid. För restiden till bil har totalt fem minuter lagts 

till som ska motsvara gångtid till och från fordonet. Restidskvoterna kan översiktligt beskrivas 

enligt Tabell 9 nedan. Som framgår bör det hållbara resalternativet ta maximal dubbelt så lång tid 

som bilen för att det ska komma i fråga som resalternativ. 

 

Tabell 9. Restidskvoter med beskrivning av attraktivitet för resenären. 

 

Restidskvot Attraktivitet 

<1 
Hållbara resalternativet är mycket attraktivt och andelen hållbara resor är hög 

1–1,5 
Hållbara resor är attraktiva och väljs vid cirka hälften av alla tillfällen 

1,5–2,0 
Det hållbara resalternativet börjar övervägas, en del väljer det hållbara alternativet 

2,0–3,0 
De hållbara alternativen har en mycket låg attraktivitet. Endast ett fåtal väljer att nyttja de hållbara 

transportsätten 

>3,0 
De hållbara transportvalen är ej attraktiva 

  

 

 

3.6 Tillgänglighet för respektive trafikslag  

 

I detta kapitel redovisas hur tillgängligt respektive färdmedel är i form av hur många boende 

samt når sjukhuset inom vissa tidsramar samt hur konkurrensförhållandena beskrivet i 

restidskvoter ser ut mellan olika trafikslag. Tillgängligheten i form av förändrad restid mellan 

befintligt och nytt läge diskuteras även för anställda på sjukhuset med antagandet att denna 

grupp har samma framtida fördelning av bostadsort så som idag. 
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3.6.1 Cykel 

 

Räckviddsanalys 

I Figur 12 respektive Figur 13 nedan redovisas hur många boende som når dagens respektive 

framtida sjukhus med cykel uppdelat på 10-minutersintervall. 

 

 

Figur 12. Räckviddsanalys för cykel med sjukhuset i befintligt läge där blå stapel är boende.  
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Figur 13. Räckviddsanalys för cykel med sjukhuset i nytt läge och med ny cykelbro över Österleden, där blå 

stapel är boende.  

 

Vid en jämförelse mellan befintligt och nytt läge framkommer att fler i genomsnitt får längre 

cykelavstånd. I Tabell 10 nedan ges en bild av antal personer som når befintligt respektive nytt 

läge inom 15 och 30 minuter.  

 

Tabell 10. Antal boende som når befintligt respektive nytt läge inom 15 respektive 30 minuter med cykel. 
   

 

  Antal 
boende Förändring  

Befintligt Boende inom 15 min 96 381  

Boende inom 30 min 143 859  

Nytt Boende inom 15 min 39 541 - 59 % 

Boende inom 30 min 130 189 - 10 % 

 

 

Antalet som idag har 15 minuter till dagens sjukhus med cykel minskar med ca 60 % det framtida 

läget. För de med 30 min restid med cykel är motsvarande minskning 10 %. Detta betyder att 

gruppen som idag har kort restid kommer att minska mest.  
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Restidskvoter 

I Figur 14 och Figur 15 visas restidskvoterna cykel/bil för befintligt och nytt läge. 

Restidskvoter >2 dvs att det tar minst dubbelt så lång tid med cykel som med bil betyder låg 

standard. Eftersträvansvärt är en restidskvot under 1,5. 

 

 

 

Figur 14. Restidskvot för cykel/bil med sjukhuset i befintligt läge där blå stapel är boende.  
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Figur 15. Restidskvoter för cykel/bil med sjukhuset i nytt läge där blå stapel är boende.  

 

 

Av jämförelsen mellan befintligt och nytt läge framgår att det blir en försämring av 

restidskvoterna enligt tabell 11 nedan. Detta bidrar till att det blir lättare att välja bilen eftersom 

den har kortare restid jämfört med cykeln. 

 

Tabell 11. Jämförelse av restidskvoter för boende  

Scenario  Restidskvot Antal boende Förändring 

Nuvarande läge 0-1 61 446  

1-2 87 826  

2-3 11 401  

3-4 0  

> 4 0  

Nytt läge 0-1 14 568 -76% 

1-2 112 903 +29% 

2-3 29 943 +163 % 

3-4 93  

> 4 0  
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Bristanalys 

Restidskvotsanalysen för cykeltrafik visar generellt bra konkurrenskraft för cykeln (se figur 15 

ovan) och en god grund att bygga vidare på. Restiden för cykel behöver dock ändå bli bättre och 

det finns brister i cykelnätet som skapar oattraktiva förbindelser. Den tydligaste bristen för 

cykeltrafiken är avsaknaden av goda kopplingar till och från området till följd av krokigt och 

oregelbundet cykelnät, stundtals är det trafikering på cykelbana, stundtals i cykelfält och 

stundtals i blandtrafik. För att cykel på sikt ska bli konkurrenskraftigare behöver nätet bli mer 

sammanhängande och tydligt.  

 

För att stärka attraktionskraften krävs genare gång- och cykelbanor från området och västerut. 

Längs Fältarpsvägen, Gustavslundsvägen och Clausgatan föreslås en särskilt välutvecklad gång- 

och cykelinfrastruktur. Supercykelstråk är ett sätt att säkerställa att bästa förutsättningar ges för 

cykeltrafiken. GC-vägarna bör göras gena och direkta till de större målpunkterna, som Ramlösa 

station och Knutpunkten.  

 

Fokus bör vara att i första hand satsa på områden med många boende och verksamma i syfte att 

öka potentialen för att få fler att använda cykeln till sjukhuset. I figur 16 nedan illustreras de 

huvudriktningar i dagens cykelnät som föreslås förstärkas i syfte att ge ett sammanhängande och 

gent cykelnätet och där det framgår att många bor. 

 

 

Figur 16. Översikt av huvudriktningar för utveckling av cykelstråk i dagens nät i syfte att utveckla kopplingarna 

till sjukhuset. 
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3.6.2 Elcykel 

 

Räckviddsanalys 

I figur 17 och figur 18 nedan redovisas hur många boende som når dagens respektive framtida 

sjukhus med elcykel uppdelat på 10-minutersintervall. 

 

 

Figur 17. Räckviddsanalys för elcykel med sjukhuset i befintligt läge där blå stapel är boende. 
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Figur 18. Räckviddsanalys för elcykel med sjukhuset i nytt läge där blå stapel är boende.  

 

 

Vid en jämförelse mellan befintligt och nytt läge framkommer att fler i genomsnitt får längre 

elcykelavstånd. I tabell 12 nedan ges en bild av antal personer som når befintligt respektive nytt 

läge inom 15 respektive 30 minuter.  

 

Tabell 12. Räckvidd för boende med elcykel  

  Antal 
boende 

Förändring 

Befintligt 
läge 

Boende inom 15 min 129 629  

Boende inom 30 min 160 673  

Nytt 
läge 

Boende inom 15 min 96 773 -25 % 

Boende inom 30 min 157 507 -2 % 

 

 

Antalet som idag har 15 minuter till dagens sjukhus med elcykel minskar med ca 24 % i det 

framtida läget. För de med 30 min restid med elcykel är motsvarande minskning 2 %, vilket 

betyder att i princip samma antal personer som idag klarar sig inom detta tidsintervall även om 

restiden blir längre.  

 

I jämförelse med vanlig cykel framgår att det är betydligt fler som får längre restid med vanlig 

cykel i det nya läget jämfört med elcykel i och med en högre antagen reshastighet för den senare. 
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3.6.3 Kollektivtrafik 

 

Räckviddsanalys 

I figurerna Figur 19 och Figur 20 nedan redovisas hur många boende som når dagens respektive 

framtida sjukhus med kollektivtrafik uppdelat på 5 respektive 10-minutersintervall. För det 

framtida läget på sjukhuset utgår analyserna från att HEX linjerna 2 och 3 samt linje 24 angör 

sjukhuset så som beskrivs i kapitel 3.3 ovan. 

 

 

Figur 19. Räckviddsanalys för kollektivtrafik med sjukhuset i befintligt läge där blå stapel är boende.  
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Figur 20. Räckviddsanalys för kollektivtrafik med sjukhuset i nytt läge där blå stapel är boende. 

 

 

Vid en jämförelse mellan befintligt och nytt läge framkommer att fler i genomsnitt får längre 

avstånd med kollektivtrafik. I Tabell 13 nedan ges en bild av antal personer som når befintligt 

respektive nytt läge inom 15 och 30 minuter.  

 

Tabell 13. Antal personer som når befintligt respektive nytt läge inom 15 respektive 30 minuter med 

kollektivtrafik. 

 

  
 

  Antal 
boende Förändring 

Befintligt 
läge 

Boende inom 15 min 38 516  

Boende inom 30 min 134 468  

Nytt 
läge 

Boende inom 15 min 27 312 -29% 

Boende inom 30 min 149 023 +11% 

 

 

Antalet som idag har 15 minuter till dagens sjukhus med kollektivtrafik minskar med ca 30 % i 

det framtida läget. För de med 30 min restid med kollektivtrafik ökar dock antalet boende med ca 

11 % vilket betyder att fler får längre restid jämfört med idag. 
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Restidskvoter 

I figur 21 och figur 22 visas restidskvoterna för befintligt respektive nytt läge. 

Restidskvoter >2 dvs att det tar minst dubbelt så lång tid med kollektivtrafik som med bil betyder 

låg standard. Eftersträvansvärt är en restidskvot under 1,5. I det framtida läget är förutsättningen 

att sjukhuset trafikeras av två HEX-linjer och lokallinje 24. 

 

 

 

Figur 21. Restidskvot för kollektivtrafik/bil med sjukhuset i befintligt läge. 
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Figur 22. Restidskvoter för kollektivtrafik/bil med sjukhuset i nytt läge.  

 

Som framgår av figurerna ovan bedöms det finnas möjligheter att skapa en attraktiv 

kollektivtrafik till Östra Ramlösa och det framtida sjukhuset som kan konkurrera på ett bra sätt 

med bilen. Detta bygger dock på att dagens linjenät utvecklas så som beskrivs i kapitel 3.3.  

 

3.6.4 Biltrafik 

Räckviddsanalys 

I Figur 23 och Figur 24 nedan redovisas hur många boende som når dagens respektive framtida 

sjukhus med bil uppdelat på 5- samt 10-minutersintervall. 
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Figur 23. Räckviddsanalys för bil med sjukhuset i befintligt läge där blå stapel är boende.  
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Figur 24. Räckviddsanalys för bil med sjukhuset i nytt läge där blå stapel är boende.  

 

Av figurerna ovan framgår att det redan idag råder god tillgänglighet med bil till dagens sjukhus 

och tillgängligheten med det nya läget blir jämförbart för de som bor i Helsingborg stad. I tabell 

14 nedan ges en bild av antal personer som når befintligt respektive nytt läge inom 15 och 30 

minuter. Antalet boende som idag har 15 minuter till dagens sjukhus med bil minskar alltså 

något.  

 

Tabell 14. Antal personer som når befintligt respektive nytt läge inom 15 respektive 30 minuter med bil. 

   
 

  Antal 
boende 

Förändring  

Befintligt 
läge 

Boende inom 15 min 131 493  

Boende inom 30 min 179 290  

Nytt 
läge 

Boende inom 15 min 127 490 -3% 

Boende inom within 30 min 179 290  

 

 

3.6.5 Tillgänglighet för anställda på sjukhuset 

Utifrån antagandet att den framtida fördelningen av de anställda i stort ser ut som idag, beskrivs i 

Tabell 15 antal anställda som idag bor i Helsingborg som når befintligt respektive nytt läge med 

respektive trafikslag, samt förändring i antal för respektive tidsintervall. 
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Tabell 15. Antal anställda som når befintligt respektive nytt läge inom 15 respektive 30 minuter med respektive 

trafikslag samt förändring i antal för respektive tidsintervall. 

 

 

 

Av tabellen ovan framgår att tillgängligheten till det nya läget försämras för samtliga trafikslag, i 

högst grad för de som pendlar med cykel. Något fler kommer att i framtiden nå sjukhuset med 

kollektivtrafik inom 30 minuter jämfört med dagsläget. 

  

bil kolltrafik cykel elcykel

Anställda inom 15 min 1 748 621 1 383 1 762

Anställda inom 30 min 2 312 1 836 1 925 2 118

Anställda inom 15 min 1523 (-12 %) 307 (-50 %) 448 (-68 %) 1197 (-32 %)

Anställda inom 30 min 2 312 1959 (+7 %) 1706 (-11 %) 2063 (-3 %)

Befintligt läge

Nytt läge
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4. ANALYS AV MÖJLIGA LÖSNINGAR 

4.1 Allmänt 

 

I detta avsnitt redovisas trafikstrukturer för planområdet och hur dessa är tänkta att ansluta till 

det övergripande vägnätet. För vissa av trafiknäten har olika alternativa lösningar diskuterats. I 

vissa punkter i trafiksystemet har även fördjupande analyser kring kapacitet och framkomlighet 

genomförts. En djupare beskrivning av detta presenteras i PM kapacitet och utformning. 

 

4.2 Planeringsprinciper 
 
Fyrstegsprincipen 

Utbyggnader, ombyggnationer och åtgärder måste följa Region Skånes och stadens intentioner 

om hållbarhet. Fyrstegsprincipen innebär en stegvis analys av en åtgärdsgrupp i taget, enligt de 

fyra stegen nedan. Den tillämpas i Trafikverkets planering av infrastrukturåtgärder för att 

säkerställa effektiva och hållbara åtgärder och är även tillämpbar i planeringen av det nya 

sjukhuset.  

 

Utgångspunkten för fyrstegsprincipen är att stegvis pröva åtgärderna successivt i denna ordning. 

För att kunna tillämpa steg 1 är det centralt att de fysiska resmöjligheterna finns tillgängliga i det 

fall man vil arbeta med beteendeförändring rörande färdmedelsval, till exempel att det finns en 

cykelbana eller bilväg. Om så inte är fallet är i högre grad steg 2–4 aktuella just för att skapa de 

fysiska möjligheterna att resa i syfte att steg 1 ska få större effekt. Hänsyn ska dock alltid tas till 

hållbarhet och effektivitet. Tanken är att effektivisera nyttjandet av den befintliga infrastrukturen 

innan man investerar i ny. De åtgärder som redovisas i avsnitt 2.3.5 har sorterats in i respektive 

steg enligt nedan: 

 

 

1. Tänk om 

Steg 1 handlar om att hitta åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor 

samt valet av transportsätt. I detta steg inryms Mobility Management, det vill säga ett 

aktivt arbete med att påverka valet av färdsätt och även förutsättningarna för 

färdmedelsvalet, vilket exempelvis kan göras hur bebyggelsen och trafiksystemet 

planeras. I framtiden kan eventuellt mer vård komma att ske i hemmet vilket också 

påverkar resbehovet. Exempel på föreslagen åtgärd: 

 

• Mobility Management-åtgärder i form av grön resplan 

 

2. Optimera 

Steg 2 handlar om åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och 

fordon. Det handlar om både stärkande och styrande åtgärder i trafiksystemet genom 

exempelvis signalprioriteringar, busskörfält eller reseplanerare kan vara olika sätt att 

optimera infrastrukturen på.  

 

• En målgruppsanpassad styrning av parkeringen på sjukhusområdet 

 

3. Bygg om 

Steg 3 innebär begränsade ombyggnadsåtgärder av det befintliga systemet. Det kan 

handla om att förlänga en plattform för att möjliggöra för längre tåg eller ombyggnation 

av korsningar till planskilda.  
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• Ett attraktivt kollektivtrafiksystem med snabba och gena förbindelser 

 

4. Bygg nytt 

Först om behovet inte kan tillgodoses genom de tre tidigare stegen behövs 

nyinvesteringar eller större ombyggnadsåtgärder. 

 

• Skapandet av ett attraktivt, tryggt och gent gång- och cykelnät 

 

Prioritering av färdsätt 

För att prioritera de hållbara färdsätten i utformningen av trafikstrukturen och gaturummen 

föreslås en prioritetsordning av trafikslagen enligt nedanstående illustration.  
 

 

Detta synsätt är en av utgångspunkterna för utformningen av trafiksystemet i området som ligger 

i linje med kravspecifikationen för trafiksystemet i form av:  

 

• gaturummets fördelning av yta till respektive färdsätt, exemeplvis möjligheten att 

separera gående från cyklister 

• prioritering i korsningar och kopplingar över barriärer 

• genhet för cykel, gång och kollektivtrafik 

• god närhet till hållplatser 

• att bygga sammanhängande gångnät med hög genhet till målpunkter 

• perifera bilparkeringar för anställda (gäller ej parkering för rörelsehindrade där god närhet 

och tillgänglighet är prioriterad) 

• att barn, äldre och funktionshindrade ska vara normbildande vid planeringen av 

trafiksystemet 

  

Prioritetsordningen kan i vissa lägen behöva variera beroende på trafiksystemets funktion och 

behov på den aktuella platsen, men gäller som grundprincip i planeringen. 

 

4.3 Trafikstruktur 

 

Övergripande 

Planområdets övergripande kopplingar för gång/cykel och bil redovisas i Figur 25. Översikt av 

planområdets övergripande kopplingar för gång-, cykel- och bilnätet. De huvudsakliga 

kopplingarna till övriga staden för cykel sker via huvudcykelvägarna längs Österleden samt till den 

planerade cykelbron över Österleden. I söder ansluter nätet till befintlig led i öst-västlig riktning 

längs Skånebanan. I planområdets östra del planeras dels ett så kalla rekreativt cykelstråken 

längs Lussebäcken samt ett genomgående stråk där cyklister och gående samsas på samma yta 

med övriga trafikslag.  

 

Prioritetsordning av färdsätt:  

 

1. gång, 2. cykel, 3. kollektivtrafik, 4. nyttotrafik, 5. biltrafik 
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Bilnätet har sina huvudsakliga anslutningar via trafikplatserna Clausgatan i norr samt Ättekulla i 

söder. Österut finns även en koppling mot Långebergavägen som i huvudsak är avsedd för mindre 

trafikmängder från bostadsområdena öster om Lussebäcken samt som anslutning för 

kollektivtrafik och sekundär tillfart för blåljustrafik. Den lokala kollektivtrafiken ansluter i 

huvudsak via Clausgatan medan regional kollektivtrafik ansluter till ramperna i trafikplats 

Clausgatan alternativt via Clausgatans förlängning på samma vis som den lokala kollektivtrafiken. 

 

Anslutningen från Clausgatan, som även utgör anslutningen till det planerade bostadsområdet 

Östra Ramlösa norr och öster om planområdet, leder fram till korsningarna för de båda norra 

anslutningarna till sjukhusområdet.  

 

Anslutningen från Ättekulla trafikplats passerar planskilt över Skånebanan. Denna förbindelse 

bidrar till att trafiken kan fördelas mellan de båda övergripande anslutningarna.  

 

För blåljustrafik skapas en god framkomlighet för akuta transporter.  

 

Fordon för serviceresor och taxi har angöringsmöjligheter i nära anslutning till huvudentrén och 

god tillgänglighet till området i övrigt. 

 

Godstrafiken angör ett logistikcentrum placerat i områdets västra del och infarten för godstrafiken 

sker i huvudsak via trafikplats Ättekulla i söder.  
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Figur 25. Översikt av planområdets övergripande kopplingar för gång-, cykel- och bilnätet. 
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4.4 Gångtrafiknätet 

 

Gångtrafiknätet är till största delen separerat inne på området. I norr finns viktiga kopplingar över 

Clausgatan som ansluter till bostadsområdet Östra Ramlösa samt till det planerade busstorget i 

anslutning till planområdets norra kant. Gångvägnätet har en god genhet mellan olika entréer och 

målpunkter i området samt österut mot Lussebäcken. Korsningarna med biltrafiknätet sker i låga 

hastigheter. 

 

 

 

Figur 26. Illustration av gångtrafiknätet med kopplingar till omgivande vägnät 

 

4.5 Cykeltrafiknätet  

 

Cykelnätet erbjuder god tillgänglighet via de huvudstråk som ansluter till området. Längs 

Österledens östra sida sträcker sig ett huvudcykelstråk i nord-sydlig riktning. Detta passerar 

planskilt öster om cirkulationen på Österleden. I norr ansluter cykelnätet via passager i plan över 

Clausgatans förlängning och knyter samman planområdet med bostadsområdet etapp 1 i Östra 

Ramlösa. I planområdets östra del planeras dels ett så kallat rekreativt cykelstråken längs 

Lussebäcken samt ett genomgående stråk (shared space) där cykeln samsas på samma yta som 

övriga trafikslag. En koppling till en eventuell tågstation finns dessutom. 
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Västerut knyter man an till det övergripande cykelnätet via cykelbron över Österleden. I 

sydvästra hörnet av planområdet knyter cykelnätet an till planskildheten under Österleden samt 

söderut.  

 

 

 

Figur 27. Översikt av cykeltrafiknätet med kopplingar till omgivande nät. 

 

I anslutning till entréer finns cykelparkering som är väderskyddad (cykelhubbar) och försedd med 

lås- och laddningsmöjligheter för de som har cykel uppställd längre tid, exempelvis anställda. 

Detta kompletteras med ”korttidsparkering” i ställ som också finns i anslutning till entréerna. 

Förslagsvis finns även dusch och ombytesmöjligheter för de anställda i anslutning till entréerna. 

En större cykelparkering finns integrerad i parkeringshuset (mobilitetshuset) i anslutning till 

huvudentrén. 
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Figur 28. Översikt av struktur för cykelparkering med cykelhubbar i anslutning till entréerna. 

 

 

4.6 Kollektivtrafik 

 

En attraktiv kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att skapa ett hållbart transportsystem. I 

sjukhusets närområde planeras anslutningar både för lokal och regional busstrafik. En stor del av 
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den lokala kollektivtrafiken planeras utgöras av högvärdig kollektivtrafik i form av så kallade HEX-

linjer (HelsingborgsEXpressen). En översikt av linjesträckningarna visas i figur 29. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 29. Översikt av kollektivtrafiknätet med hållplatser för den lokala busstrafiken på det planerade busstorget 

vid områdets norra ände. Ett möjligt läge för regionala hållplatser är på ramperna söder om trafikplats 

Clausgatan. 

 

Som utgångspunkt har följande trafikering antagits i samråd med Skånetrafiken  

 

HEX linje 2:  turtäthet 7,5 minuter (vänder i anslutning till sjukhuset) 

HEX linje 3:  turtäthet 7,5 minuter (genomgående trafik) 

Linje 24: turtäthet 15 minuter (vänder i anslutning till sjukhuset) 

 

Enligt preliminära uppgifter från Skånetrafiken förväntas restiderna från Knutpunkten till nya 

sjukhuset uppgå till: 
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• HEX2: 17 min 

• HEX3: 16 min 

 

Den lokala busstrafiken angör ett busstorg framför huvudentrén vilket synliggör kollektivtrafiken 

som ett tydligt alternativ och bidrar till att skapa en attraktiv miljö framför sjukhuset. 

En rad olika utformningar av busstorget har testats och i PM utformning och kapacitetsanalys 

diskuteras de olika varianterna. PÅ HEX-linjerna planeras för 21 meter långa fordon. I figur 30 

nedan visas ett möjligt utformningsalternativ. 

 

 

Figur 30. Ett av flera alternativ på utformning av busstorget i anslutning till huvudentrén. 

 

 

Liksom för den lokala kollektivtrafiken finns inte några helt fastlagda linjedragningar för den 

regionala busstrafiken. I dagsläget är det linjerna 297 och 298 som kör i närheten av området. 

Sannolikt är det främst linje 297 som är aktuell att utveckla då linje 298 blir direktbuss till Ekeby 

från 2023. Dessa antas som utgångspunkt för trafikeringen tillsammans med ytterligare en 

regionbuss. Två av de tre linjerna antas få högre turtäthet för att ta höjd för framtida 

förändringar. Följande antas om turtäthet i samråd med Skånetrafiken: 

 

• En regionbuss med turtäthet 30 min 

• En regionbuss med turtäthet 15 min 

• En regionbuss med turtäthet 15 min 

 

Ett möjligt alternativ är att hållplatserna placeras på ramperna söder om cirkulationen på 

Clausgatan.  
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Detta innebär en bra trafikering för bussarna som smidigt kan komma på och av Österleden. Dock 

innebär det förhållandevis långa gångavstånd, speciellt till/från hållplatsen på västra sidan om 

Österleden. Inriktningen föreslås därför vara att den regionala trafiken istället angör busstorget 

på samma sätt som den lokala trafiken. 

 

För närvarande pågår ett arbete med att beskriva nyttorna med en eventuell tågstation på 

Skånebanan sydost om sjukhuset.  

 

4.7 Bilnätet 

 

I tidigare kapitel beskrivs de övergripande anslutningarna till området. Biltrafiken ansluter i 

huvudsak västerifrån med Clausgatan i norra även och Ättekulla i den södra. I detta kapitel 

beskrivs principer för bilnätet inne på området. 

 

4.7.1 Personbilstrafik 

 

Principen är att minimera trafikflödena inne på sjukhusområdet genom att placera 

mobilitetshusen på ett strategiskt sätt. Fördelningen mellan de båda huvudinfarterna är också av 

stor betydelse. Huvudprincipen är att majoriteten av besökare och patienter samt en andel av de 

verksamma har Clausgatan som huvudsaklig tillfart, medan huvuddelen av de verksamma samt 

godstrafiken angör via Ättekulla. Som utgångspunkt antas att 2/3 av den totala trafiken angör via 

Clausgatan och 1/3 via Ättekulla. I Figur 31 visas en översikt av anslutningarna för biltrafiken och 

i Figur 32 en översikt över föreslagen struktur. 
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Figur 31. Huvudsakliga angöringar för biltrafiken via trafikplats Clausgatan (A), trafikplats Ättekulla (B) samt en 

förbindelse österifrån via Långebergavägen (C) som skapar redundans för blåljustrafiken. 
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Figur 32. Struktur för biltrafikätet. 

 

Vidare är tanken att skapa god tillgänglighet för de som kommer med bil och behöver nå entréer 

inne i området. Nätet utformas för att bidra till låga hastigheter men med god framkomlighet för 

blåljus. Gatorna är i huvudsak separerade från gång- och cykeltrafiken. Nätet är överskådligt och 

därmed finns goda förutsättningar att skapa en bra skyltning som stöder en god orienterbarhet. 

 

Som besökande bilist har man en god orienterbarhet fram till huvudentrén likväl som till andra 

målpunkter på sjukhusområdet. Det är enkelt att hitta till ytorna för hämta/lämna vid 

huvudentrén för att därefter vid behov kunna lämna bilen på den P-anläggning som är avsedd för 

besökare. Den inre gatustrukturen gör det lätt att orientera sig till olika verksamheter vilket gör 

att biltrafikmängderna i området minimeras. Angöringsparkeringar finns strategiskt placerade i 

anslutning till entréer inne i området.  

 

Som verksam kan man tidigt ställa ifrån sig bilen då P-husen för denna målgrupp är placerade i 

områdets ytterkanter. Det är i huvudsak det södra P-huset som ska användas av verksamma med 

infart från trafikplats Ättekulla. Genom trygga gångvägar kan man nå P-husen på ett smidigt och 

tillgängligt sätt. Placeringen av P-anläggningarna bidrar till att minimera trafiken inne i området. I 

Figur 33 nedan visas strukturen på parkeringen samt förväntade maximala biltrafikmängder inne i 

området som bedöms bli låga.  
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Figur 33. Översikt av biltrafiknätet med P-anläggningar samt förväntade maximala biltrafikmängder per dygn (på 

streckat gatunät i figuren). 

 

< 250 f/d 

< 500 f/d 
< 500 f/d 

< 250 f/d 
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4.7.2 Blåljustrafik 

 

Framkomligheten för blåljustrafiken är väsentlig och ska uppfylla de krav som ställs. Tillfarterna 

sker som för den övriga biltrafiken via trafikplatserna Clausgatan och Ättekulla. Av stor betydelse 

är att skapa en förbindelse österifrån inte minst av redundansskäl. Denna föreslås ske via 

Clausgatans förlängning enligt figur 34. 

 

 

 

 

 

Figur 34. Översikt av körvägar för blåljustrafik med en möjlig förbindelse österifrån i Clausgatans förlängning. 

 

 

I syfte att få en god framkomlighet har olika varianter av direktavfarter från Österleden för 

blåljustrafik provats. Med direktavfart menas en förbindelse som är friliggande från 

korsningar/trafikplatser för allmän trafik i syfte att skapa tidsvinster för blåsljustrafiken. Analyser 

visar att den inbesparade tiden förväntas bli marginell medan nackdelar i form av konflikter med 

annan trafik och påverkan på förslaget i stort blir större än fördelarna. En fördjupad beskrivning 

finns i PM utformning och kapacitet.  
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4.8 Godstrafiknätet 

 

Huvudsakliga tillfarten för godstrafiken planeras ske söderifrån via trafikplats Ättekulla. 

Tillfarterna till logistikcentret är planerat att lokaliseras så att risken att godstrafiken blockerar 

annan trafik minimeras.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35. Översikt av körvägar för godstrafik 

 

4.9 Utformning anslutningar och gatusektioner 

I föregående kapitel beskrevs nätstrukturen på en översiktlig nivå. För en fördjupad beskrivning 

av funktioner och utformning av relevanta delar av trafiksystemet hänvisas till PM utformning och 

kapacitet där följande delar av trafiksystemet analyseras och beskrivs djupare: 

 
• Anslutning Clausgatan, inkl kollektivtrafikanläggning  
• Anslutning trafikplats Ättekulla 

• Gatunätet längs Österleden samt översikt av gatusektioner 
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5. ÖVRIGA KONSEKVENSER 

5.1 Framtidssäkring 

Det råder stora osäkerheter kring hur vi kommer att resa i framtiden. Den tekniska 

utvecklingstakten är hög och våra resebeteenden kan komma att ändras över tid. På samma sätt 

kan även vårdformerna komma att utvecklas i framtiden där mer vård sker i hemmet jämfört med 

idag. 

 

Autonoma fordon kan bli aktuella och hänsyn är tagen i gatustrukturen kring detta. En möjlig 

trafikering för denna typ av trafik är mellan ett eventuellt framtida stationsläge och entréer inom 

sjukhusområdet. Användningen av drönare och tillhörande luftrumsplanering behöver också 

behandlas inför framtiden. Även bärighetsfrågan behöver belysas i takt med att fordon tenderar 

bli tyngre. Parkeringslösningarna för bil och cykel är flexibelt utformade för att kunna möta 

eventuella förändringar i efterfrågan. 

 

5.2 Påverkan på riksintressen 

De riksintressen för kommunikation som finns i planområdets närhet är Skånebanan samt 

E4/E6/E20 inklusive trafikplats Ättekulla, se Figur 36. En förväntad ökad trafikmängd i anslutning 

till trafikplats Ättekulla till följd av sjukhusets verksamhet kan förväntas och detta utreds inom det 

pågående arbetet inom ÅVS Östra Helsingborg. Ett samlat underlag för effekterna av utbyggnad 

av östra delarna i Helsingborg planeras analyseras i parallella pågående processer.  

 

 

Figur 36. Skånebanan samt E4/E6/E20 inklusive trafikplats Ättekulla är av riksintresse för kommunikationer. 
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1. INLEDNING  

1.1 Syfte 

Förutsättningarna för att välja alternativ till de individuella bilresorna är en viktig del av ett 

hållbart transportsystem. Utbudet av och tillgängligheten till hållbara transportmedel är, vid sidan 

av parkeringstillgången, i hög grad styrande för färdmedelsvalet. Den färdmedelsfördelning som 

kan förväntas bli en realitet i framtiden speglar i vilken grad man lyckats uppnå förutsättningarna 

att resa till och från det nya sjukhuset på ett hållbart sätt.  

 

Detta PM beskriver de trafikmängder som förväntas alstras av det nya sjukhuset. Det är ett av tre 

underlags-PM till trafikutredningens samlade huvudrapport enligt figuren nedan. 

 

 

 

 

I huvudrapporten beskrivs tillgängligheten i trafiknäten utifrån de förändrade förutsättningar som 

flytten av sjukhuset innebär och i förhållande till de krav som ställs på trafiksystemet. En 

bristanalys genomförs på övergripande nivå. Möjliga lösningar på hur planområdets trafikstruktur 

kan se ut och anslutas till det övergripande nätet diskuteras. 

 

Respektive fördjupnings-PM diskuterar mer kvantitativt behovet för planområdet och även de 

alternativa funktioner och utformningsalternativ som testats för de trafiklösningar som föreslås 

som de mest lämpliga.  

 

 

1.2 Avgränsningar 
I detta PM redovisas en bedömning av den mängd person- och godstransporter som förväntas ske 
med bil på dygnsnivå och under maxtimmen. Detta ligger i sin tur till grund för arbeten med 
trafikanalyser och simulering av olika trafiklösningar på övergripande nivå, bland annat fördelning 
av trafiken på det omgivande vägnätet samt fördjupade analyser av anslutningar till planområdet. 
Redovisning av dessa fördjupade analyser görs i PM utformning och kapacitet. 

 

1.3 Användargrupper 

Som utgångspunkt för beräkningarna finns i huvudsak tre användargrupper: 

 

Trafikutredning
huvudrapport

PM parkering 
och angöring

PM 
trafikalstring

PM utformning 
och kapacitet
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• Anställda 

• Patienter 

• Besökare 

 

I tabell 1 redovisas uppskattningar av antalet personer som maximalt antas vistas inom 

sjukhusområdet vid ett och samma tillfälle. Underlaget är en bedömning som gjorts i samråd med 

Region Skåne dels utifrån dagens verksamhet, dels utifrån vad man i dagsläget kan bedöma om 

den framtida verksamheten. Detta tillsammans med ytterligare antaganden ligger till grund för 

bedömningarna av trafikalstringen. Med undantag för de akuta ambulanstransporterna och de 

besök till akuten dit man kommer med egen bil kan huvuddelen av biltrafiken förväntas alstras 

dagtid. 

 

Tabell 1. Uppskattning av maximalt antal personer som kan komma att vistas samtidigt inom sjukhusområdet 

(källa Region Skåne). 

Grupp  Antal per dygn 
totalt 

Genomsnittlig 
vistelsetid 

Max. samtidigt antal närvarande 

Anställda  3 000 anställda 
varav 2 150 
personer i 
tjänst 
samtidigt. 

300 drift- och 
serviceanställda 

9 timmar/dygn 1 500 anställda dagtid (ca 2/3 av 

2 140) 

150 driftanställda 

 

Patienter 1 600  Mottagning:  

3 timmar/dygn  

Akutmottagning: 

6 timmar/dygn  

 

800  

 

Besökare  1 600   800  

 

TOTALT 3 250 personer  

 

Som framgår av tabellen antas att en andel av de totalt ca 3 000 anställda tjänstgör under ett 

dimensionerande vardagsdygn. Av dessa antas ca 1 500 tjänstgöra samtidigt. På motsvarande 

sätt antas ca hälften av patienter och besökare vara samtidigt närvarande. Sannolikt är dock 

majoriteten av patienter och besökare på plats i sjukhusbyggnaderna dagtid, men har sannolikt 

kortare uppehållstid än de verksamma. 
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2. TRAFIKMÄNGDER PER DYGN 

2.1 Trafik till dagens sjukhus 

Biltrafiken till dagens sjukhus har sammanställts från olika befintliga datakällor: 

 

• Trafikmätningar med GPS 

• Trafikverkets trafikalstringsverktyg 

• Modellverktyget SAMPERS 

 

Trafikmätningar med GPS 

Enligt trafikmätningar med GPS under ett års tid (21-05-09 till 22-05-09) sker totalt 2 135 

fordonsrörelser per dygn till sjukhusets huvudentré idag samt 278 till akuten, dvs totalt ca 2 400 

fordonsrörelser per dygn. De snitt som studerats visas i figur 1 nedan.  

 

 

Figur 1.  Snitt med trafikmängd (fordon per dygn) för trafikdata från GPS. 

 

Man kan anta att majoriteten av dessa är patienter och besökare. Det totala antalet 

fordonsrörelser är sannolikt underskattat då många anställda parkerar på villagatorna i området 

öster om sjukhusområdet där det är avgiftsfritt. Besökare parkerar även på de avgiftsbelagda 

kommunala P-platserna i närområdet. 

 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg avses användas i syfte att beräkna förväntad trafikalstring för 

olika markanvändning. Underlaget i verktyget bygger bland annat på statistik från 

resvaneundersökningar av resenärers olika ärendetyper. I det sammanhanget finns därför olika 

mängd data beroende på undersökningens omfattning och hur vanlig olika besökspunkter är. 

Därför finns relativt sett mindre data där sjukhuset är målpunkt varför osäkerhets i beräkningarna 

278 f/d 

2 135 f/d 
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blir relativt stor. Mot bakgrund av detta erhålls med trafikalstringsverktyget 3 536 bilresor totalt 

för alla användargrupper. Resultatet beskrivs i form av antalet resor vilket räknas om till antal 

fordonsrörelser genom ett antagande om hur många resor/personer son reser med respektive 

fordon. Med ett antagande om att det i genomsnitt reser 1,35 personer per fordon som var och en 

gör en resa (för antaganden om beläggning per fordon se PM parkering och angöring) innebär 

detta totalt ca 2 600 fordonsrörelser per dygn.  

 

Tabell 2. Färdmedelsandelar av det totala antalet resor. 

 Andel av 
antalet resor 

Antal resor 

Bil 32 % 3 536 

Kollektivtrafik 3 % 387 

Cykel  46 % 5 143 

Till fots 18 % 1 951 

Övrigt 1 % 67 

Totalt 100 % 11 083 

 

 

Modellverktyget SAMPERS 

SAMPERS är ett modellverktyg som på en övergripande nivå beräknar efterfrågan på resor. 

Verktyget beräknar resandet med olika färdmedel utifrån hur tillgängligheten till olika målpunkter 

ser ut med de olika färdmedlen. Antalet resor per dygn redovisas i tabell 3 nedan. 
 

Tabell 3. Resande till dagens sjukhus enligt SAMPERS. 

 

Antalet fordonsrörelser för personbil uppgår till 7 115/1,35= ca 5 300 per dygn. 

 

Som framgår av de olika datakällorna råder relativt stor spridning i siffrorna om antalet 

fordonsrörelser till dagens sjukhus. I de kommande kapitlen görs en översiktlig beräkning av hur 

mycket biltrafik som kan förväntas alstras från det nya läget på sjukhuset i Östra Ramlösa. 

2.2 Trafik till framtida sjukhus 

Trafikalstringsberäkningen för det nya sjukhuset baseras både på statistik om dagens transporter 

samt olika antaganden. Utgångspunkten är de förutsättningar som beskrivs i tabell 1 och med 

scenariot exklusive 20 % större verksamhet i framtiden. Detta scenario utgör en del i den 

känslighetsanalys av trafikalstringen som diskuteras längre fram i detta PM.  

 

Beräkningar utifrån antaganden 

• Anställda 

• Patienter 

• Besökare 

 

 

 

 

Färdmedel Antal (dygn) % 

Bil (bil + lastbil) 7664 (7115 + 549) 65% 

Kollektivt 736 6% 

Cykel 2464 21% 

Gång 914 8% 

Summa 11778  
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Statistik från Region Skåne 

• Godstransporter 

• Akuta sjuktransporter 

• Sjukresor 

 

För den senare gruppen har även vissa antaganden gjorts i syfte att omsätta antalet sjukresor till 

fordonsrörelser. 

 

2.3 Trafikalstring personresor 

 

Antaganden om färdmedelsfördelning 

I Trafikutredning huvudrapport diskuteras den förväntade färdmedelsfördelningen som grund för 

beräkning av mängd parkeringar. Dessa antaganden ligger också till grund för beräkningen av 

trafikalstringen för respektive användargrupp. Bilandelarna för respektive grupp antas till: 

 

Anställda: 50 % 

Besökare: 67 % 

Patienter: 80 % 

 

Personal samt drift och servicepersonal 

Sjukhuset har en dygnet runt-verksamhet och arbetet fördelas grovt på olika ”pass”. För gruppen 

verksamma har det antagits att personalen arbetar enligt följande tre pass:  

 

1). 1 500 verksamma + 150 driftpersonal = 1 650 (66 % av antalet per dygn) 

2). 325 verksamma + 75 driftpersonal = 400 (17 % av antalet per dygn) 

3). 325 verksamma + 75 driftpersonal = 400 (17 % av antalet per dygn) 

 

Totalt innebär detta att 2 450 anställda reser till/från sjukhuset under ett dygn. Med en bilandel 

på 50 % och att i genomsnitt 1,2 personer reser i varje bil (se PM parkering och angöring) samt 

att varje person gör en resa till respektive från sjukhuset per dygn innebär detta en trafikalstring 

på: 

 

2 450*0,5*2/1,2=ca 2 100 fordonsrörelser per dygn (1 050 fordon) 

 

Utöver resorna till och från arbetsplatsen antas ytterligare ett antal bilresor företas i form av 

tjänsteresor samt att verksamma i vissa fall kör till arbetet mer än en gång per dag. Denna del 

har bedömts till 10 % av antalet arbetsresor. 

 

Total innebär detta att antalet fordonsrörelser för anställda uppgår till 2 100*1,10= 2 300 

fordonsrörelser per dygn. 

 

 

Besökare och patienter 

Totalt ca 3 200 patienter och besökare förväntas besöka sjukhuset varje dygn. Sannolikt är det 

relativt vanligt att både patienter och besökare i högre grad än anställda blir skjutsade till 

sjukhuset och att man därför kan anta en högre beläggning per fordon. Fördelningen mellan de 

som skjutsar patienter och sedan lämnar sjukhuset för att hämta vid ett senare tillfälle och de 

som stannar kvar under besöket påverkar också trafikalstringen. Som en balans mellan dessa 

aspekter antar vi att varannan bil har två resenärer medan varannan patient/besökare färdas 
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ensam i bilen. Detta innebär ett genomsnittligt antal personer på 1,5 per bil. Med antagandet om 

att bilandelen för patienter är 80 % och för besökare 66 % innebär detta: 

 

Besökare: 1 600*0,67*2/1,5= ca 1 400 fordonsrörelser per dygn (700 fordon) 

Patienter: 1 600*0,8*2/1,5=ca 1 700 fordonsrörelser per dygn (850 fordon) 

 

Majoriteten av dessa användargrupper förväntas vara på plats dagtid. 

 

 

Serviceresor 

Serviceresor (sjukresor) är icke akuta sjuktransporter som utförs bl a med taxi och färdtjänst. I 

tabellen nedan redovisas antalet resor i olika kategorier utifrån Region Skånes statistik (2015-11-

01 till och med 2016-10-31). Ungefär samma omfattning resor antas gälla även i framtiden. 

Omräkning till dygnsvärden har gjorts genom antagandet om 220 besöksdygn per år enligt 

tabellen nedan. 

 

 

Tabell 4. Förväntad trafikaltring för serviceresor. 

Kategori Antal resor/besöksdagar per år 

Hämtning totalt 30 322/220=140 

Lämning totalt 26 457/220=120 

Hämtning med bår 3 546/220=15 

Lämning med bår 889/220=5 

Totalt antal resor per dygn 280 

 

 

Totalt uppgår alltså antalet serviceresor till ca 280 per dygn. För de resor som inte sker med bår 

antas 2 personer per fordon. Detta ger en total trafikmängd på: 

 

(140+120)/2+15+5=150 fordonsrörelser per dygn. 

 

Akuta ambulanstransporter 

Enligt uppgifter från Region Skåne kommer ca 50 akuta ambulanstransporter per dygn in till 

sjukhuset vilket motsvarar ca 100 fordonsrörelser per dygn inräknat när fordonet lämnar 

sjukhuset för att återgå till ursprunglig lokalisering. 
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2.4 Godstransporter 

Enligt uppgift från Region Skåne sker följande transporter under en vecka: 

 

Tabell 5. Godstransporter till dagens sjukhusverksamhet. 

 

 

Som framgår av tabellen ovan sker de olika leveranserna huvudsakligen under veckodagarna 

vilket betyder ett genomsnitt på 216/5= 43 transporter. Till detta kommer några 

kemikalietransporter per vecka.  Antaget att det sker två fordonsrörelser per transport in och ut 

från sjukhuset innebär detta 43*2=86 fordonsrörelser. För planeringen antas ca 100 

fordonsrörelser per dygn för godstrafiken. 

 

 

2.5 Jämförelser med andra datakällor 

 

Nedan jämförs beräkningen ovan med andra datakällor: 

 

• Trafikverkets trafikalstringsverktyg 

• Modellverktyget SAMPERS 

 

Trafikalstringsverktyget 

På motsvarande sätt som för det centrala läget har en beräkning av trafikmängder genomförts 

med Trafikverkets trafikalstringsverktyg för det perifera läget. Resultatet visar att antalet bilresor 

uppgår till ca 4 431 bilresor totalt för alla användargrupper. Med ett antagande om att det i 

genomsnitt reser 1,35 personer per fordon som var och en gör en resa (genomsnitt av 1,2* för 

anställda och 1,5** för besökare/patienter) innebär detta totalt ca 3 282 fordonsrörelser vilket 

innebär en ökning av antalet bilresor med ca 25 % jämfört med det centrala läget. 

 

De totalt ca 11 083 resorna fördelar sig på färdmedel enligt följande: 

Tabell 6. Färdmedelsandelar av det totala antalet resor 

 Andel av 
antalet resor 

Antal resor 

Bil 39 % 4 331 

Kollektivtrafik 4 % 406 

Cykel  49 % 5 381 

Till fots 8 % 889 

Övrigt 1 % 77 

Totalt 100 % 11 083 

mån tis ons tor fre lör sön Totalt/vecka

Provertransporter mellan kl.07.00 och 17.00 14 14 14 14 14 1 1 72

Provertransporter mellan kl.07.00 och 17.00 11 11 11 11 11 0 0 55

Textiltransporter kl.18.00 från KST 2 1 1 1 1 6

Förrådstransporter kl. 08.00 från Malmö 1 1 1 1 1 5

Måltider 2 2 2 2 2 2 2 14

Livsmedelstransport 5 4 5 4 5 4 4 31

Gasleverans 2

Övriga leveranser 5 5 5 5 5 25

ApoX 4 4 4 4 4 1 21

231
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Modellverktyget SAMPERS 

Modellverktyget SAMPERS, som används för att beräkna reseefterfrågan, visar att av det totalt 

förväntas ske ca 11 700 resor till/från sjukhuset per dygn. Trafikalstringsverktyget visar på 

samma storleksordning, dryg 11 000 resor.  

 

Som utgångspunkt för framtida mängd resor antas värdet från SAMPERS som det 

dimensionerande värdet. Av dessa utgörs ca 7 800 resor av biltrafikresor vilket motsvarar ca 

5 800 fordonsrörelser per dygn.  

 

2.6 Sammanställning 

 

Utifrån uppgifterna ovan summeras trafikmängderna till: 

 

Tabell 7. Sammanställning av förväntad mängd fordonsrörelser till/från sjukhuset. 

Kategori Antal fordonsrörelser 

per dygn 

Andel av 

totalen 

Verksamma 2 300 40 % 

Besökare 1 400 24 % 

Patienter 1 700 29 % 

Serviceresor 150 3 % 

Akuta 

ambulanstransporter 

100 2 % 

Summa 
persontransporter 

Ca 5 700  

Summa 
godstransporter 

100 2 % 

Totalt Ca 5 800  

 

 

Det ska betonas att beräkningarna innehåller osäkerheter utifrån de antaganden som gjorts och 

att det därför genomförs en känslighetsanalys i samband med kommande kapacitetsanalyser. Vid 

en jämförelse med SAMPERS stämmer denna siffra väl överens med modellresultatet. Som 

beskrivs i kapitel 2.1 beräknas det mer perifera läget på sjukhuset i sig innebära ca 25 % fler 

bilresor och därmed även fordonsrörelser (exklusive en expansion på 20 %).”Översatt” till dagens 

sjukhus innebär det 5 800/1,25=4 600 fordonsrörelser per dygn vilket är i samma storleksordning 

som modellverktyget SAMPERS beräkningar enligt kapitel 2.1. Bedömningen är att resultatet med 

trafikalstringsverktyget underskattar andelen bilresor.  
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3. TRAFIKFÖRDELNING ÖVER DYGNET 

Personal samt drift och servicepersonal 

Med den procentuella fördelningen av anställda per pass som redovisas i kapitel 2.3 blir antalet 

fordonsrörelser per ”pass” summa till och från: 

 

Pass 1). 1 500 fordonsrörelser (antaget att 2/3 arbetar dagtid enligt tabell 1.1) 

Pass 2). 400 fordonsrörelser 

Pass 3). 400 fordonsrörelser 

 

Dimensionerande flöde in till området antas vara under morgonens maxtimme då pass 1 anländer 

till arbetsplatsen medan pass två lämnar, dvs 750 in resp ca 200 ut (halva trafikmängderna per 

pass). Det omvända förhållandet råder på eftermiddagen. 

 

 

Besökare och patienter 

Gruppen besökare antas alstra 1 400 fordonsrörelser per dygn (summa i båda riktningar). 

Besökare till sjukhuset antas komma jämnt fördelat under dagen (9 timmar) vilket innebär 1 

400/9= ca 150 fordonsrörelser i båda riktningarna dvs 75 i respektive riktning. Att flödet in till 

och ut från sjukhuset är relativt konstant (bortsett från morgon och eftermiddagstimmarna) 

bekräftas av mätningar via GPS-data (från navigeringssystem) enligt figuren nedan. 

 

 

 

Figur 2. Tidsfördelning av fordonsankomster (framför allt besökare) till/från dagens sjukhus. 

 

Gruppen patienter förväntas alstra ca 1 700 fordonsrörelser per dygn summa i båda riktningar. Ca 

80 % antas besöka sjukhuset dagtid och fördelas jämnt över tillgänglighetstiden på 9 timmar dvs 

1 700*0,8/9=150 dvs ca 75 i respektive riktning per timme. De övriga 20 % som besöker akuten 

antas ankomma jämnt fördelat över dygnet; 1 700*0,2/24=15 fordon per timme i båda riktningar 

dvs ca 5-10 i vardera riktningen. 
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Serviceresor 

De 150 fordonsrörelserna antas fördelas jämnt dagtid, dvs 150/9=17 fordonsrörelser. Detta 

motsvarar att knappt 10 fordon per timme angör sjukhuset. 

  

Akuta ambulanstransporter 

Enligt uppgifter från Region Skåne sker i genomsnitt ca 50 akuta ambulanstransporter per dygn 

vilket motsvarar ca 100 fordonsrörelser. Dessa antas jämnt fördelade över dygnet dvs 100/24= 4 

fordonsrörelser per timme i båda riktningar, dvs 2 per riktning. 

 

Godstransporter 

De 100 förväntade fordonsrörelserna för gods antas jämnt fördelade framför allt dagtid vilket 

innebär 100/9= 11 fordonsrörelser per timme motsvarande fem fordon per riktning. 

 

 

Sammanställning 

Enligt resonemanget ovan uppgår antalet fordonsrörelser under den dimensionerande timmen till: 
 

Tabell 8. Förväntade trafikmängder till/från sjukhuset under maxtimmen. 

Kategori Dimensionerande antal 

fordonsrörelser per timme in 

Dimensionerande 

antal fordonsrörelser 

per timme ut 

Verksamma 750 200 

Besökare 75 75 

Patienter 80 80 

Serviceresor 10 10 

Akuta ambulanstransporter 2 2 

Godstransporter 5 5 

Summa  Ca 940 Ca 370 

 

 

 

Trafikens fördelning på anslutningar redovisas i PM kapacitet och utformning 
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4. RESANDE MED ÖVRIGA TRAFIKSLAG 

Mängden cykel och gångtrafik uppgå till totalt 0,18*11 700=2 100 resor. Med ett antagande om 

att mängden cyklister är dubbelt så stor som antalet gående uppgår mängden cykelresor till ca 

1 400 och mängden gångresor till ca 700. Antaget att varje trafikant gör 1 resa tur och retur till 

sjukhuset är antalet cyklister ca 700 medan antalet gående är ca 350. 

 

Passagerna över Clausgatans förlängning är av extra stort intresse då de påverkar kapaciteten på 

sträckan.  

 

 

Figur 3. Gående och cyklisters passager över Clausgatans förlängning prioriteras och balanseras gentemot övriga 

trafikslags anspråk. 

 

Antalet kollektivtrafikresor till/från sjukhuset uppskattas till 0,17*11 700= 2000. Under 

maxtimmen antas 10 % korsa Clausgatan = 200 resor.  

 

För bostadsområdet Östra Ramlösa antas att varje person gör i genomsnitt 2,5 resor totalt per 

dygn. Av dessa antas en kollektivreseandel på 15 %. Antalet kollektivtrafikresor beräknas till 

7 500*2,5*0,15= ca 2 800 resor. Ungefär 20 % av dessa antas använda aktuell hållplats vid 

sjukhuset och korsa Clausgatan och (10 % under maxtimmen) vilket innebär ca 30 

fotgängarpassager under maxtimmen. Totalt 200+30=230 fotgängare antas passera Clausgatan 

under maxtimmen, där eftermiddagen antas var den situation då flest passager sker då 

huvuddelen av resorna då kommer västerifrån respektive ska västerut. 

 

Ett antal cyklister antas också passera Clausgatan. Majoriteten av dessa antas nyttja cykelbron 

västerifrån. En andel antas nyttja cykelunderfarten omedelbart öster om trafikplats Clausgatan. 

Det är sannolika främst cyklister med start och målpunkt sjukhuset som kommer att korsa 

Clausgatan. Antaget att andelen cykelresor är dubbelt så stor som antalet gående till sjukhuset 

innebär detta ca 1 400 resor totalt. Vidare antaget att 25 % av dessa korsar Clausgatan under 

maxtimmen uppgår antalet till ca 50 cyklister under maxtimmen. Till detta kommer även cyklister 
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till från Östra Ramlösa vars antal antas vara av samma storleksordning, dvs ca 50 personer. 

Totalt antas 100 cyklister passera Clausgatan under maxtimmen. 

 

5. UNDERLAG FÖR KÄNSLIGHETSANALYS 

Som beskrivs i resonemangen ovan är siffrorna grova vilket betyder att de är behäftade med olika 

felkällor. Därför behöver man i samband med simuleringar och kapacitetsanalyser genomföra 

känslighetsanalyser för att visa hur robusta trafiklösningarna är. Därför har följande antagits för 

att skapa trafikflöden på ”säkra sidan”. 

 

• Beläggningen per fordon har antagits lågt vilket bidrar till en trafikalstring på säkra sidan. 

• En generell trafikökning på 20 % läggs på för att ta höjd för framtida utbyggnad av 

sjukhuset  

• En generell trafikökning på 10 % antas för att ta höjd för osäkerheter om hur vi reser i 

framtiden. En trend att mer vård förväntas ske i hemmet samt mer optimerade resvanor 

borde dock tyda på en minskning av de individuella bilresorna. 

 

Bedömningen är att ett generellt pålägg på 30 % på trafikflödena bör vara tillräckligt som 

känslighetsanalys. 
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PLANBESTÄMMELSER
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GENOMFÖRANDETID
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datum.

fördröjning1 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 8900 m³ ska finnas. 
Fördröjningsmagasin ska utföras med tätskikt.

e1 0 Största bruttoarea är angivet värde i m².

h1 +0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan.

h2 +0 Högsta nockhöjd på helikopterplatta är angivet värde i meter över angivet nollplan.

b2 Grundläggning ska ske med tät konstruktion.

f1 Byggnaden ska ges ett varierat uttryck med uppbrutna byggnadsvolymer.

b1 Lägsta schaktningsnivå är 17 meter över nollplanet.
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1 Planen i korthet 
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900), enligt beslut om uppdrag 
i stadsbyggnadsnämnden 2 september 2021. Lagstödet för planbestämmelserna, utifrån 4 ka-
pitlet plan- och bygglagen, framgår under respektive avsnitt i bestämmelserutan. Detaljplanen 
genomförs enligt utökat förfarande. 

1.1 Syfte 
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra sjukhusbebyggelse med tillhörande 
funktioner och nödvändig infrastruktur, park och naturstråk, samt att pröva omfattning och ut-
formning av bebyggelse och allmän platsmark. 

1.2 Sammanfattning 
Huvudidén med förslaget till detaljplan är att möjliggöra ett nytt akutsjukhus som dels uppfyller 
alla de krav som finns för ett modernt sjukhus idag och som samtidigt möjliggör att sjukhuset 
kan växa och utvecklas om ett sådant behov uppstår i framtiden. Akutsjukhuset är av regional 
vikt och en samhällsviktig funktion. Det nya sjukhuset ska bli ett naturligt inslag i staden, och i 
en ny stadsdel som växer fram i området Östra Ramlösa. Att platsen ska utvecklas så att sjukhu-
sets krav om funktion, infrastruktur och gröna värden uppnås - samtidigt som hela platsen blir 
en allmänt tillgänglig och högkvalitativ miljö för hela stadens invånare har varit en viktig aspekt 
av detaljplanläggningen. För att uppnå huvudidén för planförslaget har lösningen blivit att låta 
tyngdpunkten av ny bebyggelse och infrastruktur arrangeras i områdets västra och norra delar 
samtidigt som man till stor del fredar och bevarar de befintliga gröna värdena längs Lusse-
bäcken i öster. Dagvattenhantering riktas till de södra delarna, till ett nytt naturområde som 
kopplas samman med naturstråket längs med Lussebäcken. En placering av ny bebyggelse och 
infrastruktur i norr och väster gör det möjligt att utveckla de rekreativa värdena på ytor där på-
verkan av störningar blir mindre, vilket kommer att gynna både invånare, besökande till sjukhu-
set, patienter och personal. En bärande idé i förslaget är att låta grönska komma nära sjukhusets 
verksamheter och att parkytorna inom kvartersmark sömlöst övergår till naturområdena i sö-
der och öster. 

 
Illustration över disposition,  Samrådsunderlag CF Möller, Krook&Tjäder, Carlstedt Arkitekter 

För att nå fram till ett förslag till detaljplan som är lämplig på den föreslagna platsen och samti-
digt möter upp både Helsingborgs stads och Region Skånes krav och önskemål har samverkan 
mellan staden och regionen skett i flera nivåer. En projektgrupp med deltagare från såväl staden 
som regionen har upprättats, där löpande samverkan har skett kontinuerligt under hela plan-
processen, och en gemensam styrgrupp mellan staden och regionen har tillsatts. Den gemen-
samma styrgruppen har beslutat om ett projektdirektiv där man gör gemensam sak av alla vik-
tiga aspekter och frågor att fånga, sett till stadens, regionens och invånarnas intressen. Projekt-
direktivet finns som bilaga till förslag till detaljplan. 
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Genom detaljplanen möjliggörs en ombyggnad av trafikinfrastrukturen direkt öster om trafik-
plats Ättekulla med genomarbetad cirkulationsplats med hög trafikkapacitet samt ny bro över 
järnvägen för angöring söderifrån till sjukhuset, där planförslaget upphäver gällande detaljpla-
ner för väginfrastrukturen. Det nya förslaget ger också en möjlighet till genomarbetad yta längs 
Österleden innehållande bland annat nytt huvudcykelstråk, och en mindre del av gällande de-
taljplan för Österleden upphävs längs den sträckan. I den norra delen av sjukhusområdet före-
slås ett nytt busstorg och nya gång- och cykelkopplingar som ansluter till planerade kopplingar 
inom planområdet för Långeberga 1:1 mfl. Det ska vara lätt, tryggt och säkert att ta sig fram med 
cykel och kollektivtrafik. 

 
Övergripande vägnät, föreslagna nya tillfartsvägar illustrerade med A,B och C, Samrådsunderlag 
CF Möller, Krook&Tjäder, Carlstedt Arkitekter 

Som en del av planuppdraget har också den fysiska möjligheten till en ny tågstation utretts, di-
rekt utanför planområdets södra gräns. Studier för höjdsättning visar att det finns mycket goda 
förutsättningar för angöring till sjukhuset från tågstation med hög tillgänglighet. Vid beslut om 
byggnation av en ny tågstation kommer en separat detaljplan behövas. 
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Förslag 
Detaljplanen möjliggör: 

• Sjukhusbebyggelse med tillhörande funktioner och nödvändig infrastruktur, park och 
naturstråk. 

• Park- och Naturmark med gång- och cykelstråk 
• Ny infrastruktur för gator inklusive ny väg- och gång- och cykelbro över järnvägen 
• Tydliga och starka kollektivtrafikkopplingar och gång- och cykelkopplingar inklusive ny 

gång- och cykelbro över Österleden. 
• Möjlighet att skapa en tillgänglig koppling mellan sjukhuset och en ny tågstation direkt 

söder om förslag till detaljplan 

Konsekvenser 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbe-
skrivningar, att planens genomförande kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap miljöbalken.  

En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför genom-
förts, enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. Miljökonse-
kvensbeskrivningen, MKB, omfattar hela planområdet och har utrett planförslagets  påverkan 
på vatten, naturmiljö, landskapsbild och människors hälsa. Därutöver belyses i MKB:n risker 
kopplade till farligt gods och översvämning. En arkeologisk utredning har genomförts utan att 
identifiera viktiga kulturmiljöer, varför någon betydande påverkan inte bedöms vara aktuell, 
och området behandlas därför inte i MKB. 

I MKB:n har miljökonsekvenser och aktuella risker för planområdet och dess närliggande miljö 
beskrivits. 

Planeringsförutsättningar 
Området avgränsas i väster av Österleden, i söder av järnvägen (Skånebanan), i öster av Lusse-
bäcken med grönområde och i norr av den kommande Clausgatans förlängning. Denna förläng-
ning ingår i en pågående detaljplan, Långeberga 1:1 mfl diarienummer 2019/411, för en ny 
stadsdel norr om sjukhusområdet. Stor vikt läggs vid samverkan med detta detaljplanearbete.  

Området består idag av åkermark, Lussebäcken och vegetationsridåer intill denna, två dammar 
samt ett mindre område med glesare vegetation i mitten av planområdet. Planområdet sluttar 
mot söder. Idag finns en grusbelagd gång-, cykel och ridstig längs bäcken som i sydväst löper un-
der Österleden vidare till bostadsområdet Humlegården, och i norr vidare längs bäcken och upp 
mot Fältarpsvägen och Långebergaskogen.  

Hela planområdet ligger inom Ramlösa Hälsobrunns vattenskyddsområde. Baserat på uppmätta 
grundvattennivåer och vattenkemin bedöms området, i den geohydrologiska utredningen som 
togs fram i samband med programarbetet (Tyréns 24 januari 2013), utgöra 
inströmningsområden för grundvattenbildning till berggrunden. Grundvattenbildningen och 
tillströmningen till vattentäkten inom planprogramsområdet begränsas dock kraftigt av de täta 
jordlager som förekommer i området, och av täta leror/lerstenar i berggrunden. Parallellt med 
planprocessen har det genomförts en markradarscanning som med hög detaljeringsnivå kunnat 
fastslå den markprofil som i den tidigare geohydrologiska utredningen antogs, vilket bekräftar 
de geologiska förutsättningarna med bland annat ett tjockt och tätt lager lera djupt nere i 
marken innan vattentäkten. Denna utredning har också varit underlag till den hydrogeologiska 
utredningen, 



 

7 (53) 

Samrådshandling 
Dnr:452/2021 

Upprättad 18 januari 2023 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

Buller finns idag på platsen, från två väderstreck, väster och söder. Väster om planområdet finns 
väg 111, Österleden, och söder om planområdet finns järnvägen med såväl persontåg som gods-
tåg. 

 

2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ett nytt akutsjukhus med tillhörande infra-
struktur och grönstruktur. För att uppfylla det syftet blir tillgänglighet och kopplingar till den 
befintliga staden, och den framväxande nya stadsdelen Östra Ramlösa, mycket viktig. Staden be-
höver växa på ett hållbart vis samtidigt som platsen måste ha en god tillgänglighet för alla sta-
dens invånare. För att kunna utveckla platsen så fördelaktigt som möjligt för såväl Region Skåne 
som staden så har arbetet med platsens utveckling drivits i projektform gemensamt mellan sta-
den och blivande exploatör, i en iterativ och kreativ process. Utgångspunkten har hela tiden va-
rit medborgarna och sjukhusets anställda. 

De två utformningsförslagen har lagt stor vikt vid vårdens funktioner och arbetsmiljö, sjukhu-
sets säkerhet och robusthet – samtidigt som likaledes stor vikt lagts vid besökarperspektivet 
och det faktum att sjukhuset, såväl som omkringliggande natur och infrastruktur, är offentliga 
miljöer som kommer befolkas av stadens och nordvästra Skånes invånare. Att staden knyter an 
till det nya sjukhuset och att mötet sker sömlöst och med möjlighet till synergier för platsut-
vecklingen i närheten av sjukhuset har varit en viktig aspekt att utveckla. För detta så har sär-
skild vikt lagts vid trafikutredningen och flera nya gång- och cykelstråk planeras, med nya broar 
över såväl Österleden som järnvägen. Kollektivtrafiken har också planerats för nya sjukhuset, 
och i liggande utformningsförslag är det föreslaget ett busstorg i direkt anslutning till entrétor-
get och huvudentrén till sjukhuset. Vidare har de fysiska förutsättningarna för ny tågstation ut-
retts och goda möjligheter finns strax utanför planområdets sydöstra del, och sjukhusets stråk 
och disposition är anpassat till att en ny tågstation kan komma att byggas på platsen. 

En mycket värdefull grön kvalité finns i planområdets östra del, med Lussebäcken och uppvuxna 
träd och naturområde. Denna sida av sjukhusets har fredats från bilinfrastruktur och har ett 
mycket stort rekreativt värde. Närheten till en lugn, grön läkande miljö blir en viktig kvalité ur 
ett vårdperspektiv. I de södra delarna av planområdet planeras för ett omhändertagande av 
dagvatten som utformas som en dagvattenpark. Dagvattenparken planeras ur ett rekreativt per-
spektiv där både blå och gröna kvalitéer finns. Inom dagvattenparken föreslås inte någon bilin-
frastruktur, och dagvattenparken kommer kunna kopplas vidare österut i kommande etapper 
inom planprogramsområdet, med starka stråk för gröna värden och gång- och cykel. 

Planstatistik 
Planområdets area: 38 ha 
Exploateringsgrad: 0,78 
BTA Kvartersmark 300.000 m2 
Parkmark/Naturmark: 13 ha 
Åkermark som tas i anspråk: 25 ha 
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Områdets disposition och trafiknät för olika trafikslag för utformningsalternativ B2, Samrådsun-
derlag CF Möller, Krook&Tjäder, Carlstedt Arkitekter 
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Områdets disposition och trafiknät för olika trafikslag för utformningsalternativ J2, Samrådsun-
derlag CF Möller, Krook&Tjäder, Carlstedt Arkitekter 

2.2 Bebyggelse 
Bebyggelsen inom kvartersmarken är föreslagen utifrån den tydliga prioritet i uppdraget som 
tidigt etablerats – sjukhusets funktion som väsentligt intresse för allmänheten. Sjukhusets 
funktion måste säkerställas oavsett omständigheter, och för alla stadens och regionens invå-
nare, anställda som besökare. Lika viktig som byggnaderna och deras funktioner är också vad 
sjukhuset förmedlar och vilken plats den skapar, såväl på avstånd som i dess direkta närhet. Att 
platsen blir tillgänglig, såväl fysiskt som konceptuellt är en tydlig uppgift för staden och exploa-
tören. 

För att det nya sjukhuset ska leva upp till alla krav om funktion och samtidigt utvecklas till en 
vacker och tillgänglig plats i staden har arbetet med sjukhusets funktioner och platsens utveckl-
ing skett parallellt med planprocessen. Genom det arbetet har staden och regionen kunnat ut-
reda ytbehov, såväl för byggnationen som markytan, samt infrastrukturella behov och mark-
funktioner. 
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Genom det projektdirektiv som beslutats av den gemensamma styrgruppen mellan staden och 
regionen etableras en trygghet för båda parter att sjukhuset och platsen får den utformning som 
på bästa sätt tillgodoser krav och behov. Det nya sjukhuset kommer innebära att en ny stor 
byggnadsvolym uppförs på platsen och att sjukhuset ges en utformning med dignitet och tydligt 
formspråk, som talar om att det är ett sjukhus, som syns även på håll i landskapet, är en viktig 
aspekt att etablera och utveckla. Sjukhuset ska få ta plats i landskapsbilden, det är en byggnad 
som traditionellt sett alltid har lyfts fram och synts på avstånd. Att den kommande byggnationen 
uppfyller de kraven etableras genom avtal mellan staden och regionen i samband med markö-
verlåtelsen. Avtalen kommer grunda sig i projektdirektivet, men arbetet kommer också genom-
föras genom en gestaltningsprocess och ett etablerat gestaltningsråd, i vilket representanter 
från både staden och regionen kommer att medverka hela vägen fram till ett färdigt sjukhus. 

 

Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen PBL 4 kap 

DPEF1 Vård, Parkering, Tekniska anläggningar, Helikopterflygplats 5 § 

DPE Vård, Parkering, Tekniska anläggningar 5 § 

DE Vård, Tekniska anläggningar 5 § 

   

 Marken får inte förses med byggnad. Kulvert får finnas 16 § 

h1 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över nollplanet 16 § 

h2 
Högsta totalhöjd på helikopterplatta är angivet värde i meter 
över nollplan 

16 § 

e1 Största bruttoarea är angivet värde i m2 16 § 

f1 Byggnaden ska ges ett varierat uttryck med uppbrutna bygg-
nadsvolymer 

16 § 

b1 Lägsta schaktningsnivå är 17m över nollplanet 16 § 

b2 Grundläggning ska ske med tät konstruktion 16 § 

   

 
Generella bestämmelser som gäller inom hela planområdet: 
Vattenskyddsområde – allt markarbete och all byggnation inom planområdet 
ska föregås av tillståndsprocess hos miljöförvaltningen. 
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Utformningsförslag B2, Samrådsunderlag CF Möller, Krook&Tjäder, Carlstedt Arkitekter 
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Utformningsförslag J2, Samrådsunderlag CF Möller, Krook&Tjäder, Carlstedt Arkitekter 
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Vyer från bussbro längs Påarpsvägen för utformningsalternativ B2 respektive J2, Samrådsunderlag 
CF Möller, Krook&Tjäder, Carlstedt Arkitekter 
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Vyer från rondell vid Österleden-Clausgatan för utformningsalternativ B2 respektive J2, Samråds-
underlag CF Möller, Krook&Tjäder, Carlstedt Arkitekter 
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2.3 Grönstruktur och allmänna platser  
Grönstrukturen i detaljplanen tar sin utgångspunkt i de befintliga gröna värden som finns längs 
Lussebäcken och förslaget följer Helsingborgs grönstrukturprogram. Dessa går ut på att bredda 
och utveckla naturområdet längs Lussebäcken och tillgängliggöra bäcken och naturvärdena i ett 
nord-sydligt park- och naturstråk. Till detta föreslås också i den södra delen av planområdet en 
större park med stort fokus på dagvattenhantering. 

 
Illustration för översikt landskap, utformningsförslag B2, Samrådsunderlag CF Möller, Krook&Tjä-
der, Carlstedt Arkitekter 

 
Illustration för översikt landskap, utformningsförslag J2, Samrådsunderlag CF Möller, Krook&Tjä-
der, Carlstedt Arkitekter 
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Genomgripande för gestaltning av all allmän platsmark är att göra det med ett inslag av eko-
systemtjänster. Det är ett sätt att värdera de nyttor som de olika ekosystemen i naturen förser 
oss människor med. I och med exploateringen av planområdet kommer vissa av de befintliga 
ekosystemtjänsterna som t ex matproduktion att försvinna. Påverkan är irreversibel, det vill 
säga att det inte går att göra påverkan ogjord. Genom att gestalta allmän platsmark och kvar-
tersmark med inslag av ekosystemtjänster kan bortfallet i viss mån kompenseras.  

Ett sätt att styra gestaltningen av marken i en medveten riktning är att använda sig av grönyte-
faktor. Grönytefaktorn som planeringsverktyg kommer ursprungligen från Tyskland och intro-
ducerades i Sverige i samband med bomässan Bo 01 i Malmö där krav ställdes på att ny bebyg-
gelse skulle uppnå en viss grönytefaktor. I grönytefaktorn premieras utformning och gestaltning 
med grönska som fyller flera funktioner och som tar hänsyn till platsens naturliga förutsätt-
ningar och lokala ekosystem. En beräkning av grönytefaktorn på den mark som föreslås bli all-
män platsmark kommer att redovisas till granskningen av detaljplanen. För kvartersmarken 
kommer krav om viss grönytefaktor inte ställas. 

Utgångspunkten för grönstrukturen i förslaget har varit en god tillgänglighet till grönska för 
både personal och patienter. Det gröna stråk som i den kommande stadsdelen norr om Clausga-
tan löper längs med Lussebäcken, får en fortsättning genom hela sjukhusområdet ner till Skåne-
banan. Greppet med gröna stråk i öst-västlig riktning som man tagit fasta på i stadsdelen åter-
kommer även inom sjukhusområdet i form av en dagvattenpark i den södra delen. Grönskan 
inom kvartersmarken och grönskan på allmän platsmark föreslås gestaltas med en sömlös över-
gång för att underlätta rörelser mellan sjukhusområdet och den omgivande naturen. 

 

Grönområden, natur och parker  
Huvudidén för grönstrukturen inom planområdet är att freda och stärka befintliga uppvuxna 
träd och gröna värden samt Lussebäcken, så att dessa områden blir tillgängliga och en rekreativ 
kvalité för såväl sjukhuset som stadsdelen. Detta görs genom de befintliga gröna ytorna säkras 
genom planbestämmelse NATUR och att kvartersmarken viktas åt väster. Ytorna för den natur 
som finns längs Lussebäcken är avsatta utifrån åtgärdsprogram för Lussebäcken samt från den 
naturvärdesinventering som är utförd – i vilka friytor för olika arter finns beskrivna. 

Lussebäcken rinner från Bruces skog norr om planområdet och vidare mot Ramlösa brunnspark 
i väster, för att senare ansluta till Råån och mynna ut i Öresund. Bäcken omges av varierande ve-
getation genom planområdet. Ett åtgärdsprogram för delsträckan av Lussebäcken som rinner 
genom planområdet (Ekologigruppen, 22-01-03), ger förslag på vattenvårdande åtgärder och vi-
sar på vilka hänsyn som måste tas. Området närmast Lussebäcken regleras som naturmark i 
planförslaget, och utgångspunkten är att Lussebäcken ska omges av minst trettio meter bygg-
nadsfri naturmark på vardera sida om bäckfåran. 

Planbestämmelser som reglerar grönstruktur och torg PBL 4 kap 
PARK Park 5 § 
NATUR Naturområde 5 § 
TORG Torg 5 § 
TORG1 Busstorg 5 § 
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Översiktskarta från åtgärdsprogrammet som visar föreslagna åtgärder i och omkring Lusse-
bäcken. Svart markering visar planprogramsområdet, röd markering visar aktuellt planområde. 

I anslutning till torgytorna för buss och huvudentré etableras gröna värden i form av ytor för ny 
park. 

Utformning och gestaltning av natur- och parkytor inom allmän plats sker genom ett gestalt-
ningsprogram som är under framtagande parallellt med planprocessen och kommer finnas 
framme som ett underlag när det är dags för förslag till detaljplan att gå ut på granskning. 

Inom kvartersmark för sjukhuset samverkar Helsingborg stad och exploatören för ett framta-
gande av ett kvalitetsprogram som visar hur de gröna kvalitéerna inom sjukhusets fastighet 
kommer att gestaltas så att olika platsbildningar och kvalitéer för arbetande och besökande till 
sjukhuset kommer att skapas. 

Platser 
En viktig och central plats i området är det nya busstorget, sett till både funktion och mötes-
plats. Busstorget angränsar direkt till en kommunal torgyta, inom vilken det finns möjlighet till 
en mindre byggnation knuten till den användningsbestämmelsen, såsom kioskbyggnad och vä-
derskydd, vilket blir ett välkommet och viktigt inslag på torget för att etablera platsen och få ner 
skalan nära inpå den större sjukhusbyggnaden. Beroende på vilken slutlig utformning busstor-
get får kan det finnas behov av mindre byggnad knuten till användningsbestämmelsen, såsom 
toalett för busschaufförer som tar paus, och även sådan byggnad ryms inom bestämmelsen. 

Direkt intill torgytan angränsar sedan kvartersmarken som i illustrationsförslagen blir ett större 
entrétorg till sjukhuset. Den bärande idén i liggande förslag är att besökare och anställda på 
sjukhuset ska kunna kliva av bussen direkt på torgytan och därifrån ta sig till sjukhusets entré, i 
en miljö som är etablerad på fotgängares villkor. 
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Illustration av platsbildning och angöring för de två alternativen, Samrådsunderlag CF Möller, 
Krook&Tjäder, Carlstedt Arkitekter 

Utformning av gator 
Planområdet är uppdelat i en större yta för kvartersmark kring vilken det finns allmän plats som 
till största delen består av grönområden. Tillkommande tillfarter till sjukhuset kommer vara all-
män plats och utformningen av dessa kommer utredas och projekteras senare i planprocessen. 
Inom kvartersmarken kommer det anläggas ett antal olika vägkopplingar med kvartersgator, 
där en huvudgata kommer anläggas längs med Österleden inom kvartersmarkens västra sida. 
Mått och gatusektioner för de olika kvartersgatorna presenteras nedan. 

 
Principsektion huvudentré, Samrådsunderlag CF Möller, Krook&Tjäder, Carlstedt Arkitekter 
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Principsektion busstorg, Samrådsunderlag CF Möller, Krook&Tjäder, Carlstedt Arkitekter 

Principsektion nord-sydligt huvudstråk, Samrådsunderlag CF Möller, Krook&Tjäder, Carlstedt Ar-
kitekter 

2.4 Trafik 
Det nya läget för sjukhuset ger en annan tillgänglighet för akuta transporter och godstranspor-
ter jämfört med dagens sjukhus. Samtidigt behöver anställda, patienter och besökare ges goda 
möjligheter att gå, cykla eller åka kollektivt. Det övergripande målet i detaljplanen är att presen-
tera en robust trafiklösning som skapar förutsättningar för hållbara färdmedelsval. 

Parallellt med detaljplanen genomförs en åtgärdsvalsstudie, så kallad ÅVS, av Trafikverket i 
samarbete med Helsingborgs stad och Region Skåne. Åtgärdsvalsstudien har fokus på östra 
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Helsingborg inklusive nytt sjukhus. Arbetet ska belysa och utreda brister i infrastrukturen och 
undersöka möjliga åtgärder enligt fyrstegsprincipen. Utredningen skall ta fram en gemensam 
inriktning om principerna för hur en växande stad och nationellt viktig infrastruktur kan bibe-
hålla sin funktion och utvecklas hållbart över tid.    

 

Gång- och cykeltrafik 
Nya sjukhuset ska vara lätt att nå som gående och cyklist. Tillgängligheten till området ska vara 
god och det ska vara säkert och lätt att orientera sig i området. 

En ny gång- och cykelbro över Österleden landar 
centralt i sjukhusområdet. Cykelbron ansluter med 
flacka lutningar till ett gent cykelstråk mot Ram-
lösa station och vidare mot centrala Helsingborg. 
Stråket planeras att förlängas österut genom sjuk-
husområdet mot Påarp. 

Tre gång- och cykelstråk i nord-sydlig sträckning 
kopplar ihop sjukhusområdet med Östra Ramlösa i 
norr. Längs med Österleden etableras ett genom-
gående cykelstråk till och förbi sjukhuset. En ny 
gång- och cykeltunnel anläggs under Clausgatans 
förlängning i norra delen av planområdet och cy-
kelvägen passerar på bro över Skånebanan till-
sammans med den södra bilinfarten till sjukhuset 
från Ättekulla trafikplats. Stråket har hög standard 
för pendlande cyklister. Det är gent, tryggt och 
oskyddade trafikanter prioriteras.  

I östra delen av planområdet sträcker sig ett gång- 
och cykelstråk med större fokus på rekreativa kva-
litéer. Stråket är tänkt att binda samman Östra 
Ramlösa med sjukhuset och vidare ner mot dagvat-
tenparken och en ev framtida station. Passage över 
Clausgatan ska ske på ett säkert sätt med låga has-

tigheter. Under Österleden byggs en cykelväg längs Skånebanans norra sida i riktning mot Ram-
lösa brunn. 

Mitt emellan det östra och västra stråket mynnar den centrala gatan genom Östra Ramlösa ut i 
en cirkulationsplats och passerar busstorget innan stråket landar vid sjukhusets entré. Gående 
och cyklister ska på ett säkert sätt kunna passera Clausgatan och nå hållplatserna vid busstor-
get. 

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor PBL 4 kap 
GATA 
(GATA) 

Gata 
Gata. Avgränsad vertikalt 

5 § 
5 § 

TORG1 Kollektivtrafiktorg. 5 § 
(GCVÄG1) Gång- och cykelbro. Avgränsad vertikalt 5 § 
 

Översikt gång och cykeltrafik, Samråds-
underlag CF Möller, Krook&Tjäder, 
Carlstedt Arkitekter 
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Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken samlas vid ett nytt busstorg i anslutning till sjukhusets huvudentré vid Claus-
gatans förlängning. Utgångspunkten är att busstorget trafikeras av Helsingborgsexpressen 2 och 
3 samt linje 24. Helsingborgsexpressen 2 och 3 går olika vägar från centrala Helsingborg ut till 
sjukhuset. Helsingborgsexpressen 3 kör via Ramlösa station och Planteringen. Helsingborgsex-
pressen 2 går förbi Elineberg och Närlunda. Linje 24 går i de östra stadsdelarna, såsom Adolfs-
berg och Drottninghög, till Väla centrum. 

 

Kollektivtrafik vid busstorget framför sjukhusets huvudentré. 

Regionala linjer planeras också att knytas till området. Eventuellt kan regionbussar angöra 
busstorget vid huvudentrén. Det kräver en utveckling av vägnätet öster om sjukhuset som inte 
ingår i detaljplanen, men som hanteras i den övergripande ÅVS:en. Förslag till detaljplan tar där-
för också höjd för en eventuell etablering av busshållplatser för regionbussar på de södra ram-
perna vid Clausgatans trafikplats. 

Detaljplanen medger olika utformningar av busstorget. Val av lösning hänger samman med hur 
bussar kan prioriteras i korsningar, hur man värderar närhet till entré och tillgänglighet för per-
soner. 

Förslag till detaljplan möjliggör för en eventuell järnvägsstation på Skånebanan söder om plan-
området. 

Biltrafik 
Sjukhusets huvudentré nås via trafikplats Clausgatan som blir infart i norr för huvuddelen av 
besökarna och en del av de anställda. Via Clausgatan sker också angöring för serviceresor, taxi, 
och hämta/lämna för personbilar. Anslutningen ska ha god framkomlighet för akuttrafik och 
kollektivtrafik. 
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Bedömda trafikflöden Clausgatan (fordon per dygn) 

Sjukhuset får infart i söder från Ättekulla trafikplats, med en ny bro över Skånebanan. Med 
tanke på den förhållandevis jämna trafikfördelningen kring korsningen föreslås en cirkulations-
plats. Cirkulationen utformas med en fri höger i riktning mot Trintegatan. På så sätt minskas 
risk för att köbildning vid industrispåret hindrar blåljustrafikens framkomlighet. Industrispåret 
trafikeras idag av ett tåg per vecka. Med föreslagen utformning och antagna flöden bedöms 
framkomligheten som god. 

 

Bedömda trafikflöden Ättekulla (fordon per dygn) 

Trafik österifrån når sjukhuset via Långebergavägen, eventuellt via ny anslutning under Skåne-
banan. Hur trafiken bäst kopplar mot sjukhuset utreds inom pågående ÅVS.  

Längs Österledens östra sida anordnas en gata på kvartersmark för trafik till och från sjukhuset. 
Gatan passerar under den nya gång- och cykelbron över Österleden. Principen är att minimera 
trafikflödena inne på sjukhusområdet genom att placera mobilitetshusen i områdets utkanter. 
Som utgångspunkt antas att 2/3 av den totala trafiken angör via Clausgatan och 1/3 via Ätte-
kulla.  
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Parkering 
Eftersom Helsingborgs stad inte har en särskild p-norm för sjukhus har en parkeringsutredning 
tagits fram. Parkering för cyklar bedöms till cirka 900-1500 platser och utredningen landar i 
1500 platser. Detta högre värde ska motsvara en färdmedelsandel för gång och cykel på 18 % 
inklusive en bedömning att andelen som cyklar kommer att öka. Eftersom parkeringsplatserna 
för cykel behöver spridas i området och förläggas nära personalentréer är det svårt att hamna 
helt rätt i bedömningarna, vilket också talar för det högre parkeringstalet.  

Förutom att cykelparkering ska ligga nära målpunkten/personalentrén är det viktigt med par-
kering för olika typer av cyklar, bra skydd mot regn och stöld samt att det är enkelt att ladda. 
Det är också viktigt att det finns tillgång till reparation, cykelpumpar och duschmöjligheter för 
anställda. Cykelparkeringsplatser ska ligga på platser som upplevs trygga. Bra belysning och ett 
jämt flöde av människor bidrar till känslan av att bli sedd och synas. 

 
Översikt parkering för utformningsalternativ B2, Samrådsunderlag CF Möller, Krook&Tjäder, 
Carlstedt Arkitekter 
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Översikt parkering för utformningsalternativ J2, Samrådsunderlag CF Möller, Krook&Tjäder, 
Carlstedt Arkitekter 

Parkeringsutredningen visar att parkeringsbehovet för bil förväntas öka med 25 % jämfört med 
befintligt läge. Det innebär att planen bör ta höjd för 10 parkeringsplatser per 1000 m2 BTA, dvs 
2500 platser inklusive en eventuell utbyggnad av sjukhuset till 250 000 BTA. 

Parkeringsåtgärder är ett av de effektivaste verktygen för att påverka bilanvändningen. Till-
gången på parkeringar och pris är faktorer som har stor påverkan på människors val av trans-
portmedel och resmönster. Även närhet till parkeringsplats är en faktor som påverkar val av 
färdmedel. En prioriteringsordning har tagits fram som prioriterar olika målgruppers närhet till 
parkering: 

1. Patienter, särskilt angöring och parkering för rörelsenedsatta 
2. Anhöriga och besökare 
3. Anställda 

 
Anställda som kör bil hänvisas i första hand till yteffektiva, samlade anläggningar för bilparke-
ring. Möjligheten att samnyttja parkering mellan bostadsområdet Östra Ramlösa och sjukhuset 
behöver utredas vidare. Bilparkering för anställda bör styras till platser som ligger längre från 
personalentrén än platser för cykelparkering och hållplatser. Anläggningarna byggs ut etappvis 
för att ligga på lagom nivå i förhållandet utbud och efterfrågan. Bilparkering bör erbjudas mot 
en avgift för parkering.  

I parkeringsanläggningar bör även mobilitetstjänster erbjudas. Det kan handla om delning av 
olika fordon – cykelpool, bilpool, lastcyklar men även andra tjänster som kopplas till mobilitet. 
Anställda bör inte använda egen bil i tjänst och tjänstefordon ska kunna delas av många för att 
hushålla med resurser och mark. Plan för beteendepåverkande åtgärder och initiativ behöver 
tas fram. 
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Angöring 
20 angöringsplatser för bilburna besökare och patienter föreslås vid huvudentrén. Hälften av 
dessa bör vara för funktionsnedsatta. Vid akutmottagningen bör det finnas plats för 30 person-
bilar varav 3 för funktionsnedsatta. Därutöver bör angöring även anordnas efter behov vid en-
tréer där det bedöms relevant. I anslutning till entrén förslås även 5 platser för hämtning och 
lämning av serviceresor. Det kan även vara relevant med särskilda platser för detta behov vid 
andra entréer. 

Orienterbarhet  
Genom skyltning kan bilburna vägledas till större, samlade bilparkeringar. Ett realtidssystem 
bör övervägas, dvs att man på digitala tavlor eller liknande blir hänvisad till lediga parkerings-
platser. Det skapar enklare och smidigare parkering samt bättre utnyttjande av tillgänglig par-
kering. Det kan också användas för att styra trafikflöden om det uppstår kapacitetsproblem eller 
köbildning.  

Bullerskyddsåtgärder 
Bullerutredningen som tagits fram för de båda utformningsförslagen visar att bullerskydd inte 
krävs för verksamheten, i enlighet med bullerskyddsförordningen. Buller kommer främst från 
Österleden, längs sjukhusets västra sida, och från järnvägen, längs sjukhusets södra sida. I de 
bullerkarteringar som tagits fram vid utredningens analysarbete visas att föreslagen byggnation 
ger ett bra bullerskydd i de gröna rekreativa stråk som kommer etableras längs Lussebäcken, 
öster om sjukhuset. Med det sagt så kan det bli aktuellt med bullervall eller annat bullerskydd 
längs Österleden och järnvägen för att ytterligare stärka utomhusmiljön inom sjukhusområdet, 
men också för att stärka gestaltningen och upplevelsen av det nya sjukhuset från infrastruktur-
stråken utanför planområdet. Detta regleras inte med planbestämmelse. 

2.5 Teknisk försörjning 
Beskrivning av den tekniska försörjningen av området, som ingress. 

 

Energiförsörjning och telekommunikation 
Mörarpstationen i det regionala nätet som ägs av ÖKAB är uppbyggd med omkopplingsmöjlig-
heter mot en ny nätstation i Östra Ramlösa. Ny mottagande nätstation ÖKAB i Östra Ramlösa 
kommer att vara uppbyggd med omkopplingsmöjligheter. Två redundanta kablar ska vara sepa-
rerade från varandra och leverera mot sjukhusets nybyggda mottagningsstation på separerade 
anslutningar i ett A och B ställverk. Dessa kablar kommer även vara separerade och skilda åt, 
inkopplade på separata skenor i ÖKAB:s nya nätstation. Om sjukhuset blir bortkopplat från nä-
tet ska egeninstallerad reservkraft fungera som försörjningskälla för hela sjukhusområdet. 

Fjärrvärme ansluter till ÖKAB:s fjärrvärmenät med minst två av varandra oberoende inmat-
ningar. Inkommande fjärrvärme mäts och växlas. 

Fjärrkyla ansluter till ÖKAB:s fjärrkylnät med minst två av varandra oberoende inmatningar. In-
kommande fjärrkyla mäts och växlas. Om inkommande kyla inte är tillgänglig planeras installat-
ion av lokala kylmaskiner. med kapacitet att upprätthålla kylförsörjningen till prioriterade 

Planbestämmelser som reglerar den tekniska infrastrukturen PBL 4 kap 
DPE Vård, Parkering, Tekniska anläggningar 5 § 
DPEF1 Vård, Parkering, Tekniska anläggningar, Helikopterflygplats 5 § 

Fördröjning1 
Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 8900,0m3 
ska finnas 

10 § 
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funktioner inom sjukhusområdet. Nödkyla förekommer för komponenter, utrustning eller rum 
med kritiska kylbehov dessa kan komma att anslutas till kommunalt vatten. 

Vatten och spillvatten 
Tappvatten ansluts till NSVA:s kommunala dricksvattennät via brutet vatten med minst två av 
varandra oberoende servisledningar in till sjukhusområdet. Inkommande tappvatten mäts och 
skyddas. Vatten för sjukhusets behov av sprinkler och släckvatten ansluts till inkommande tapp-
vattenservis och magasineras i tankar. I det fall att extern vattenkälla inte är tillgänglig. 

Planområdet kan kopplas på NSVA:s spillvattennät.  

Brandvattenförsörjning 
Områdets behov av brandvattenförsörjning tillgodoses via anslutning till inkommande tappvat-
tenservis och därefter via magasinering i tankar. 

Dagvattenhantering 
Dagvattenutredningen har tagit fram förslag till hållbar dagvattenhantering inom planområdet 
med avseende på tre huvudaspekter: flöden, föroreningar och skyfall. Dagvattensystemet består 
av avledning via ledningar, rening i växtbäddar och rening och fördröjning i dammar. Skyfall 
hanteras genom rinnstråk ovan mark. Alla dagvattenanläggningar behöver utformas täta för att 
förhindra perkolation till grundvattentäkten. 

Dimensionerande flöde och fördröjning 
Dagvattenledningar dimensioneras med kapacitet att avleda ett framtida 30-årsregn. Dagvatten 
från planområdet har ett fördröjningskrav som motsvarar 1 l/s, ha, detta motsvarar ett utflöde 
på 23 l/s från dagvattenparken. Ett 10-årsregn kommer att fördröjas helt och hållet ned till ut-
flödeskravet om 23 l/s medan 20- och 30-årsregnet fördröjs till befintligt 20- och 30-årsregn ge-
nom ett skibord. För att uppnå planerad fördröjning anläggs totalt en fördröjningsvolym mot-
svarande 8 900 m3 i dagvattenparken vilket är ett ambitiöst fördröjningskrav. Genom att förd-
röja flödet från planområdet bedöms situation för Lussebäcken samt andra dagvattensystem 
nedströms planområdet vid händelse av regn med återkomsttider mellan 10–30 år förbättras. 
Ett område i norr anläggs med eget utlopp till Lussebäcken, men med samma fördröjningsförut-
sättningar. Fördröjningsvolymen för det norra området uppgår till ca 400 m3. Dagvattendam-
marna skapar tillsammans med omgivande parkmark ett avslappnande promenadstråk med 
broar och utkiksplatser, och bidrar med stora rekreationsvärden utöver fördröjning och rening. 

Föroreningar 
Utan dagvattenåtgärder sker en betydande ökning i ämnestransporten från planområdet till 
Lussebäcken. Rening har föreslagits ske genom växtbäddar, skelettjordar och dagvattendam-
mar. Med växtbäddar och skelettjordar placerade inom sjukhusområdet erhålls en högre re-
ningseffekt än ett system av enbart dammar. Totalt föreslås 2 200 m2 växtbäddar och skelettjor-
dar inom sjukhusområdet, samt 6 500 m2 dagvattendammar. Föreslagna lösningar förbättrar 
inte enbart dagvattenkvalitén, utan skapar en grön och rogivande omgivning som kombineras 
med planteringar. Träd skapar skugga, och planteringar kan öka områdets biologiska mångfald. 
Flödeshastigheten minskar, vilket återspeglar områdets naturliga flödesbild. 
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Figur 1 Exempel på hur växtbäddar kan utformas i anslutning till körytor alternativt som upp-
höjda för omhändertagande av takvatten via stuprör som leds in till växtbädden (Ramboll 2022). 

Skyfall 
Vid extrem nederbörd överbelastas dagvattenledningar och vatten måste kunna rinna över 
mark. Skyfallshanteringen för planområdet utgår från att höjdsättningen tillåter att vatten kan 
rinna via säkra passager mot dagvattenparken och slutligen till Lussebäcken. Skyfallssimule-
ringar har genomförts med Mike FLOOD för kontroll av föreslagen höjdsättning och dagvatten-
systems funktion vid skyfall. Simuleringsresultaten visar att med den föreslagna höjdsättningen 
kommer flöden i samband med skyfall avledas säkert ovan mark utan risk för skada på plane-
rade byggnader och anläggningar. Tack vare föreslagen dagvattenpark kommer även skyfallet 
ges goda möjligheter till fördröjning innan vidare avledning till Lussebäcken. För att inte för-
sämra situationen för områden längsmed Lussebäcken nedströms planområdet kommer det 
också krävas att Lussebäcken ges möjlighet att dämma in över låglänta delar av dagvatten-
parken vid händelser av höga vattennivåer i bäcken. 

Avfallshantering 
Vilka avfallsslag och mängder som kommer att uppstå på sjukhuset under ordinarie drift avgör 
hur detta ska lagras samt transporteras. Dessa avfallsströmmar måste utredas närmare i senare 
skede. Det kan dock fastställas följande: 
Avfall ska sorteras i minst de fraktioner som är krav enligt avfallsförordningen SFS 2020:614. 
 
Förpackningsavfall som innehåller rester av farligt avfall ska i stället sorteras ut och hanteras 
som farligt avfall. Sortering ska också kunna ske i samma fraktioner av sådant som ej är förpack-
ning t.ex. övrig metall. Metall ska förvaras övertäckt för att inte läcka ut tungmetaller till vatten-
skyddsområdet. 
 
Brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall. Detta är extra viktigt då 
stora mängder brännbart engångsmaterial hanteras på sjukhuset. 
Matavfall som inte är smittförande ska sorteras ut. Smittförande matavfall t.ex. från infektions-
klinik sorteras som farligt avfall. Matförpackningar ska enligt avfallsförordningen vara tömda 
från mat i möjligaste mån. Sjukhuset bör också ha möjlighet att ta emot returflaskor och burkar. 
Om försäljning av sådana förpackningar sker på området t.ex. i en kiosk ska denna inrättning 
kunna ta emot och lämna pant på dessa förpackningar. Om ingen försäljning av returförpack-
ningar sker räcker det att det finns insamling av dessa. 
 
Farligt avfall 
Vad som är farligt avfall definieras av avfallsförordningen. Exempel på farligt avfall är spillolja, 
kemikalier, radioaktivt avfall, smittförande avfall och allt avfall som är giftigt, cancerframkal-
lande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Några exempel är 
cytostatikarester, toner, batterier, lysrör, lågenergilampor. Farligt avfall ska förvaras skilt från 
annat avfall och skyddat för regn. Det ska förvaras på hårdgjord yta och helst invallat så i invall-
ning som klarar 10% mer än största förpackningens volym. Farligt avfall som transporteras i 
väg skall sändas med en godkänd transportör och mottagningsanläggningen ska även ha till-
stånd att ta hand om farligt avfall. 
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Elektronik 
El-avfall hanteras på samma sätt som farligt avfall och förvaras skilt från annat avfall samt vä-
derskyddat. Som elektronik räknas allt som har en el-sladd eller drivs med batteri. 
 
Smittförande avfall 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande 
avfall från hälso- och sjukvården regleras hur smittförande avfall ska omhändertas. 
I föreskriften är smittförande avfall: 
Det avfall som är eller bedöms kunna vara förorenat med organiskt material från vård eller 
undersökning av människor med känd eller kliniskt misstänkt sjukdom som är orsakad av 
mikroorganismer som tillhör riskklass 3–4 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd 
(AFS 2005:1)2 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet 
och/eller artificiellt och till signifikanta mängder förmerade mikroorganismer som tillhör risk-
klass 2–4 i AFS 2005:1 avfall med skärande/stickande egenskaper som varit i kontakt med 
kroppsvätskor. 
Kommentar: Exempel på avfall med skärande/stickande egenskaper är använda kanyler, lans-
etter, knivblad och skalpeller som inte behandlats så att de smittförande egenskaperna upphört. 
Observera också att kylförvaring är krav vid längre förvaring än ett dygn ”17 § Smittförande av-
fall, förutom avfall med skärande/stickande egenskaper, som skall förvaras längre tid än ett 
dygn men kortare tid än sju dygn skall förvaras i ett utrymme med en lufttemperatur av högst 
+8 °C. ” 
Smittförande avfall, förutom avfall med skärande/stickande egenskaper, som skall förvaras 
längre tid än sju dygn skall frysas. Fryst, smittförande avfall får inte förvaras längre tid än ett år. 
Dessa krav göra att det bör byggas kyl- och frysrum nära avfallshanteringen. Dessa kyl- och frys-
rum ska enbart användas för att lagra smittförande avfall. Särskilt i händelse av kris kan det 
vara klokt att kunna lagra smittförande avfall en kortare period. Ett utrymme för insamling och 
förvaring av smittförande avfall (i mer än ett dygn) i avvaktan på borttransport ska vara lätt att 
rengöra och tåla desinfektion. Golvavlopp och tappställe för varmt och kallt vatten ska finnas i 
eller i anslutning till utrymmet. 
Ingen förbränning av smittförande avfall bedöms realistiskt att söka tillstånd för. Förbränning 
av farligt avfall kräver tillstånd och räknas som miljöfarlig verksamhet enligt kap 9 i Miljöbal-
ken. Sådan förbränning kräver normalt ett skyddsavstånd på 500 m till bostäder eller annan 
känslig verksamhet som t.ex. ett sjukhus. Det är inte troligen inte heller lämpligt att bränna far-
ligt avfall inom ett vattenskyddsområde. 
I normalfallet kommer allt smittförande avfall skickas till en förbränningsanläggning för farligt 
avfall. Smittförande avfall ska förvaras i UN godkända tillslutna behållare och enligt ovan i kyla 
om de står mer än ett dygn. 

2.6 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

Fastighetsindelning 
Det finns två ytor inom planområdet där 3D-fastigheter kan bildas. Den ena ytan är gång- och 
cykelbron över Österleden, som föreslås bli en egen kommunalägd fastighet med allmän plats-
mark ovan kvartersmark, samt gång-, cykel-, och vägbron över järnvägen, som föreslås bli kom-
munalägd fastighet med allmän platsmark ovan den statligt ägda järnvägsfastigheten, Ramlösa 
10:1. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 15 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. I enlighet med bover-
kets riktlinjer anges genomförandetiden i månader på plankartan – 180 månader. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser.
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3 Konsekvenser 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbe-
skrivningar, att planens genomförande kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap miljöbalken. En strategisk miljöbe-
dömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför genomförts, enligt 4 kap 34 § 
plan- och bygglagen och 6 kap 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.  

I samråd med Länsstyrelsen Skåne Län, januari 2022, diskuterades avgränsning av miljöbedöm-
ning. Aktuell detaljplan avgränsades då till att behandla miljöpåverkan på vatten, hushållning 
med mark, kulturmiljö och utsläpp från transporter. 

Efter samrådet med Länsstyrelsen har arkeologisk förundersökning genomförts och Länsstyrel-
sen meddelat att de lämningar som framkom är inte av sådan vikt att ytterligare arkeologiska 
insatser är nödvändiga.  Kulturmiljön har därför utgått från miljökonsekvensbeskrivningen. I 
MKB:n har miljökonsekvenser och aktuella risker för planområdet och dess närliggande miljö 
beskrivits. Genomförande av planförslaget har bedömts kunna medföra betydande miljöpåver-
kan för aspekterna vatten, naturmiljö, landskapsbild och människors hälsa. Därutöver belyses i 
MKB:n risker kopplade till farligt gods och översvämning. 

3.2 Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning 
Den aktuella detaljplanen möjliggör byggnation av sjukhus på ett område i Östra Ramlösa. 

I MKB:n jämförs planförslagets konsekvenser på miljön och omgivningen med ett nollalternativ. 
Nollalternativet i det här fallet innebär att området planeras som bostadsområde med blandad 
karaktär enligt gällande planprogram för Östra Ramlösa och Helsingborg Stads översiktsplan, 
Stadsplan 2017. 

Nedan finns Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 3 som sammanställer aktuella miljökonsekvenser och 
risker kopplat till nollalternativet och planförslaget. 
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Miljökonsekvens vatten 
Det aktuella planområdet består av jordbruksmark som är en viktig naturresurs. Inom planom-
rådet finns också några dammar och ett ytvattendrag som kallas för Lussebäcken som är ett bi-
flöde till Råån. Råån mynnar i sin tur ut till havet. Dessa vattendrag är idag belastade av påver-
kan från mänsklig aktivitet av olika typer vilket innebär att God status inte uppnås.  

Planområdet befinner sig dessutom inom ett vattenskyddsområde som kallas för Ramlösa häl-
sobrunns grundvattentäkt och nyttjas för produktion av Ramlösa vatten. Vattenskyddsområdet 
medför särskilda åtaganden inom området genom krav på efterlevnad av aktuella skyddsföre-
skrifter. Miljökonsekvensbeskrivningen belyser bland annat hur vattenskyddsområdet och vat-
tenmiljöer kan komma att påverkas av genomförandet av detaljplanen. 

Vattnets kvalitet inom området påverkas inte av den aktuella planen. Vad gäller de hydrologiska 
förhållandena bedöms varken grundvatten eller ytvattenförekomster påverkas negativt så länge 
föreslagna åtgärder vidtas som minimerar risken för negativ påverkan. Byggnader konstrueras 
täta och hantering av dagvatten sker i anpassade dagvattenparker. Aktuella miljökvalitetsnor-
mer för grund- och ytvatten bedöms inte heller påverkas. Sammanfattningsvis bedöms påver-
kan på aspekten vatten vara försumbar i genomförandet av planförslaget. Vidare bedöms påver-
kan på miljökvalitetsnormerna för grund- och ytvatten inte påverkas negativt. 

Miljökonsekvens naturmiljö 
Detaljplanen bevarar viktiga naturvärden kring Lussebäcken genom planbestämmelsen natur. 
Därutöver planeras gångstråk inom naturområdet med anpassningar till naturvärdena på plat-
sen. Inom sjukhusområdet tillskapas nya naturvärden. Då jordbruksmark generellt har låg bio-
diversitet kommer detaljplanens utveckling av området medföra en ökad biodiversitet inom 
hela området. Grönstråk i den västra delen av planområdet utmed Österleden, liksom dagvat-
tenpark i planområdets södra del kommer ytterligare förstärka de naturvärden som redan idag 
finns inom området. Planen bedöms därför medföra en positiv konsekvens för naturmiljön. 

Miljökonsekvens landskapsbild 
Landskapsbilden kommer att förändras när jordbruksmark omvandlas till sjukhusområde. Den 
främsta påverkan sker genom att området får en tydlig byggnadsvolym och en mer stadslik ka-
raktär. Grönytorna som bevaras inom området ger helheten ett mildare intryck. Bedömningen 
ger därför en liten negativ konsekvens på landskapsbilden. Även i nollalternativet påverkas 
landskapsbilden då omvandling sker från jordbruksmark till bostadsområde. Konsekvensen för 
landskapsbilden bedöms i nollalternativet vara liten negativ.  
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Miljökonsekvens människors hälsa 
Rekreation och friluftsliv kommer att påverkas genom att tillgängligheten för både besökare och 
allmänhet ökar till grönytor och rekreationsområden längs med Lussebäcken och dagvatten-
parken i södra delen. Därutöver ger omvandlingen av jordbruksmark till ett allmänt tillgängligt 
sjukhusområde med planerade grönytor och dagvattenpark ytterligare förstärkning av möjlig-
heterna till rekreation. Genomförande av planförslaget bedöms därför ge positiv konsekvens på 
människors hälsa. 

 

Risker 
Risken för översvämning är acceptabel. Markhöjningen som planeras utföras inom kvartersmar-
ken bidrar till nivåskillnader där naturområden med dagvattenparker och uppsamlingsdammar 
blir lågpunkter. Det kommer ge vattnet naturliga vägar att rinna till uppsamlingsdammarna. Ge-
nomförandet av planförslaget medför förbättring av nuvarande svämområden och dammar.  

Österleden/väg 111 är försedd med skyddsåtgärder eftersom den är en rekommenderad led för 
farligt godstrafik. Risken anses acceptabel även efter planförslagets genomförande. Anpassade 
trafiklösningar kommer att möjliggöra god framkomlighet, vilket gör att farligt gods kan passera 
planområdet förhållandevis effektivt. 

3.3 Påverkan på riksintressen 
Planområdet berörs inte direkt av något riksintresse utöver riksintresset för totalförsvaret som 
utgör hela Sveriges yta. Utanför planområdet finns E6, som är av riksintresse. Trafiken till och 
från befintligt sjukhus trafikerar också E6 och att bygga det nya sjukhuset innebär endast att 
målpunkten flyttar. I miljökonsekvensbeskrivningen är bedömningen att riksintresset inte på-
verkas negativt av att ett nytt sjukhus byggs inom Östra Ramlösa. 

Riksintresse för vägar 
Det finns riksintressen för kommunikation strax utanför planområdet. Dels väg E4/E6/E20 ös-
ter om planområdet, trafikplatsen Ättekulla och Skånebanan strax söder om planområdet och 
Österleden/väg 111 i västra delen. Den växande staden innebär ökade trafikflöden. Platsspeci-
fika trafiklösningar identifierade i planens trafikutredning kommer att genomföras i samband 
med planens genomförande och bidra till att riksintressen inte påverkas. 

Framkomligheten för trafiken anses bli god med en ny cirkulationsplats intill Ättekulla trafik-
plats och trafikljuskorsning vid Clausgatan in till det nya sjukhusområdet. Dock finns risk för kö-
bildning innan rondellen vid Ättekulla trafikplats vid järnvägsspåret som korsar Trintegatan. 
Planerade åtgärder för att motverka köbildning är signalljus kompletterat med spärrområden 
som kan bidra till att minska risken, samt ett direkt högersvängfält. Västerifrån bidrar det fria 
högersvängskörfältet till att risken för köbildning ut till trafikplatsen minimeras. (Ramboll Swe-
den AB, 2022b) Bedömningen är därmed att riksintressen för kommunikation inte påverkas, 
varför detta inte beskrivs närmare i MKB:n. (Ramboll Sweden AB, 2022a) 
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Riksintresse för järnvägar 
Järnvägen avgränsar planområdet i söder och förslag till detaljplan innebär att en ny bro byggs 
över järnvägen för angöring söderifrån. Inom ramen för detaljplaneuppdraget har det ingått att 
utreda den fysiska möjligheten till en ny tågstation, vilket utredningen visar att det finns goda 
förutsättningar för. Förslag till detaljplan ger inte möjlighet i sig till en byggnation av ny tågstat-
ion. Eventuell ny tågstation kommer behöva föregås av en separat detaljplan. Sammantaget gör 
detta att förslag till detaljplan inte bedöms påverka riksintresset. 

Riksintresse för totalförsvaret 
Den föreslagna detaljplanen medger en byggnation med högre höjd. Bedömning är att byggnat-
ionen sker inom tätorten där det finns annan högre bebyggelse och att riksintresset därför inte 
påverkas. 

Strandskydd 
Inom planområdet finns inte något gällande strandskydd, vilket förtydligats efter samråd med 
Länsstyrelsen. 

Vattenskyddsområde 
Planområdet är beläget inom ett vattenskyddsområde som kallas för Ramlösa hälsobrunns 
grundvattentäkt och nyttjas för produktion av Ramlösavatten. Vattenskyddsområdet medför 
särskilda åtaganden inom området genom krav på efterlevnad av aktuella skyddsföreskrifter, 
både under byggskedet och driftskedet. Det innebär bland annat att konstruktionen av byggna-
derna ska utföras vattentäta. Inom sjukhusområdet möjliggörs grundläggning med två källar-
plan i områdets ytterkanter med cirka 50 meter i diameter vardera. Påverkansområdet beräk-
nas bli cirka 370 meters radie från hela berörda planområdet i alla riktningar vad gäller hydro-
logisk aspekt (Tyréns AB, 2023). 
Utformningsförslagen utgår från idén att fylla området med ungefär 6 meter schakt så att botten 
av källarplanen ställs på nuvarande marknivå i möjligaste mån. Den stora mängden fyllnadsmas-
sor kan komma att innebära påverkan på vatten under byggskedet. Denna påverkan bedöms 
dock hanterbar och lokal, då masstransporter i denna typ av byggnationer bedöms kunna sam-
ordnas i hög grad. Under byggskedet är en grundvattensänkning nödvändig för att skydda 
grundvattnet mot eventuella föroreningar under genomförandet.  
Påverkansområdet blir vid en grundvattensänkning beroende av dräneringsdjupet. 
Ramlösa vattentäkter tar vatten från en åtskild akvifär som inte bedöms påverkas nämnvärt un-
der byggskedet, varken kvalitativt eller kvantitativt. Det finns heller inga fornlämningar eller 
sättningskänsliga objekt som bedöms påverkas negativt.  
Om sjukhusbyggnaderna anläggs ytligare och om åtgärder sätts in exempelvis tätande spont be-
döms grundvattenpåverkan minska. 
Med ingångsvärdet att byggnader anläggs som täta konstruktioner förväntas ingen påverkan 
kvarstå i permanentskedet. Sammantaget bedöms den kvalitativa eller kvantitativa statusen för 
grundvattenförekomsten Helsingborgsandstenen inte påverkas negativt. (Tyréns AB, 2023).  

3.4 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 
Planområdet kommer ha goda förutsättningar för att åka kollektivt vilket är positivt för luftkva-
liteten. Enligt trafikutredningen 2021 kommer troligen antal personbildresor öka, men teknik-
utvecklingen går däremot framåt gällande alternativa bränslen vilket på sikt kommer medföra 
positiva effekter för luftkvaliteten. Det innebär att planens genomförande inte kommer påverka 
möjligheterna att nå miljömålet. På kort sikt kan påverkan från masstransporter och damning 
vid arbete med massor påverka luftkvaliteten lokalt under byggskedet. I framtagen MKB (Ram-
böll 2023-01-17)  konstateras att planens genomförande inte kommer att innebära någon bety-
dande påverkan på luftkvalitén.  
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Markföroreningar 
Det genomfördes en miljöteknisk undersökning år 2020 i området som tyder på att det finns en 
lokal förorening i marken. Denna förorening har identifierats centralt inom planområdet där 
Humlegården tidigare låg. Det gäller en dieselförorening efter en dieselstöld. Vid undersökning 
med fem markprovtagningar i området visade alla prover föroreningshalter överskridande ge-
nerella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mycket känslig markanvändning 
(MKM) för oljekolväten, metaller, PAH-M, PAH-H, PCB, PFAS-ämnen och dioxiner. Dessa förore-
ningar finns åtminstone 1,5 meter ner i markytan. I grundvattnet överskrider PAH-H gränsvär-
det för dricksvatten. I norra delen av planområdet står det ett äldre växthus där det tidigare 
fanns en plantskola. Vid en markundersökning som utfördes kring växthusen uppmärksamma-
des spår av bekämpningsmedelsrester i den ytliga jorden på ett djup om 0,5 meter under mark-
ytan. Även mycket höga halter av nickel mättes upp i vattnet som fanns i tre rör runtom plants-
kolan.  

Markradon 
Markradon har mätts i 10 punkter, jämnt fördelade över planprogramsområdet. Mätvärdena ty-
der på radonhalter i medeltal inom nedre delen av normalriskintervallet. 

Vattenkvalitet 
Syftet med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och skyddade 
områden) är att säkra Sveriges vattenkvalitet genom att alla vatten ska uppnå det som inom vat-
tenförvaltningen kallas god status. Aktuellt planområde är beläget på grundvattenförekomsten 
Helsingborgssandstenen och det avvattnas via Lussebäcken och Råån till kustvattnet Öresund.  

Vad gäller grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen har den nuvarande kvantitativa 
statusen klassificerats som god. Förekomsten bedöms dock vara i risk att inte uppnå god kemisk 
status till år 2027 med avseende på klorid, konduktivitet, bekämpningsmedel, nitrat, arsenik, 
bensen, kadmium, kvicksilver, bly, PFAS och summa trikloreten/tetrakloreten. Inom Helsing-
borgssandstenens avrinningsområde finns ett antal vattenskyddsområden, bland annat Ramlösa 
Hälsobrunns grundvattentäkt. Hela planområdet ligger inom vattenskyddsområdet. 

Inom ramen för aktuell detaljplan har en miljökonsekvensbeskrivning utarbetats. Miljökonse-
kvensbeskrivningen har bland annat utrett eventuell påverkan på miljökvalitetsnormerna för 
grundvattnet. 

I MKB:n konstateras att hydrologin inom planområdet inte kommer att påverkas av genomfö-
randet av planförslaget eftersom åtgärder vidtas för att skydda vattnet. Byggnader konstrueras 
täta och hantering av dagvatten sker i anpassade dagvattenparker. Aktuella miljökvalitetsnor-
mer för grund- och ytvatten bedöms därför inte heller påverkas. Miljökonsekvensen bedöms 
därför medföra ingen/försumbar konsekvens på områdets hydrologi. 

Erosion och översvämningsrisk 
Enligt översvämningskarteringen för Helsingborgs centralort som gjordes 2016 (Sweco) finns 
det områden längs Lussebäcken där det är risk för översvämningar. Områden som är översväm-
ningskänsliga enligt översvämningskarteringen föreslås som park- eller naturmark som tål att 
översvämmas.  

Klimatanpassning 
Utöver översvämningsrisk innebär långvariga värmeböljor en allvarlig risk som förknippas med 
klimatförändringarna. För att motverka risker förknippade med värmeböljor föreslås att parker 
utformas med vatten och riklig trädplantering som kan ge skugga. 
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Trafikflöden 
Det nya läget för sjukhuset ger omfördelning av trafikflödena inom staden, vilket främst påver-
kar några av de trafikplatser som finns utanför planområdet. Parallellt med detaljplanen genom-
förs en åtgärdsvalsstudie, så kallad ÅVS, av Trafikverket i samarbete med Helsingborgs stad och 
Region Skåne. Åtgärdsvalsstudien har fokus på östra Helsingborg inklusive nytt sjukhus. Arbetet 
ska belysa och utreda brister i infrastrukturen och undersöka möjliga åtgärder enligt fyrstegs-
principen. Utredningen skall ta fram en gemensam inriktning om principerna för hur en väx-
ande stad och nationellt viktig infrastruktur kan bibehålla sin funktion och utvecklas hållbart 
över tid.    

Buller från vägar och järnvägar 
Planområdet påverkas av vägbuller västerifrån från väg 111, samt söderifrån av spårbuller från 
järnvägen. Bullerutredningen visar att buller från väg 111 inte kommer öka märkbart då väg 
111 redan idag har en hög trafik som genererar ett buller och den trafikökning som sker som 
följd av ett nytt sjukhus ger en försumbar ökning av buller. Bullerförhållandena har beräknats 
utifrån den prognostiserade trafiken inom och i anslutning till området.  

Enligt Trafikverkets riktlinjer för Buller och Vibrationer från trafik på väg och järnväg får Ekvi-
valent ljudnivå inomhus i vårdlokaler inte överstiga 30dBA och maximal ljudnivå inomhus i 
vårdlokaler inte överstiga 45dBA. Riktvärden utomhus finns inte för vårdverksamhet. Bullerut-
redningen visar att det finns goda möjligheter att följa riktlinjerna för sjukhusbyggnationen. 

Utomhus finns riktvärden för allmän plats där Ekvivalent ljudnivå för parker och andra rekreat-
ionsytor i tätorter inte får överstiga 45-55dBA. Bullerutredningen visar att den föreslagna bygg-
nationen ger ett skydd från buller öster om kvartersmarken där merparten av de rekreativa 
grönområdena inom planområdet finns. 

    
Ekvivalent ljudnivå Trafikbuller år 2040, utformningsförslag B2 
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Ekvivalent ljudnivå Spårbuller år 2040, utformningsförslag B2 

  
Ekvivalent ljudnivå Vägtrafikbuller år 2040, utformningsförslag J2 
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Ekvivalent ljudnivå Spårbuller år 2040, utformningsförslag J2 

Buller från ambulanshelikopter 
Det nya akutsjukhuset kommer kunna angöras med ambulanshelikopter. Genom den helikopter-
utredning som tagits fram under planprocessen visas fyra möjliga inflygningsvägar, varav den 
östergående flygvägarna kan prioriteras för att minska eventuell störning för befintlig bebyg-
gelse. Det antal flygrörelser som är angivna i enlighet med pågående tillståndsansökan om ryms 
inom undantag för störning i enlighet med Trafikbullerförordningen. Eftersom ambulansheli-
kopter är en livräddande verksamhet har dess bullerstörning varit exkluderad vid bedömning 
utifrån Trafikbullerförordningen och Naturvårdsverkets regelverk, på samma vis som ambu-
lanssirener exkluderats. 

Risker  
Riskutredningen har visat att det inom planområdet behöver tas särskild riskhänsyn till riskkäl-
lorna väg 111- primär transportled för farligt gods, Skånebanan- järnväg med transporter av 
farligt gods samt LMI AB- verksamhet som omfattas av Seveso-regelverket (högre kravnivån). 
Utredningen föreslår ett antal riskreducerande åtgärder och den preliminära bedömningen är 
att om dessa vidtas bedöms risknivån bli acceptabelt låg enligt de probabilistiska kriterierna för 
individ- och samhällsrisk som föreslås i RIKTSAM. Åtgärderna handlar bl a om skyddsavstånd 
till farligt gods och skyddade friskluftsintag. 
Det nya akutsjukhuset kommer möjliggöras för transporter med ambulanshelikopter och under 
planprocessen har en helikopterutredning tagits fram. Risker kopplade till transporter med heli-
kopter uppstår vid start och landning och innebär främst att utformningen av helikopterplatta 
på sjukhusets tak behöver riktas utifrån helikopterns förutsättningar, såsom vindturbulens.  

Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält kan uppstå från exempelvis järnväg, elnät, kraftledningar, elnätstationer 
och så vidare. Aktuellt planområde ligger intill Skånebanan. Transformatorstationer som behövs 
för exploateringen placeras på minst åtta meter från byggnader där människor vistas långvarigt. 
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Dessa åtgärder bedöms vara tillräckligt för att den elektromagnetiska strålningen ska vara lägre 
än gällande riktvärde där människor vistas långvarigt.  

Farligt gods  
Österleden och järnvägen är idag transportleder för farligt gods. Under planprocessen har en 
riskutredning genomförts som visar att byggnation av nytt sjukhus på platsen är lämpligt ur 
risksynpunkt med åtgärder kopplade till teknisk utformning av friskluftsintag för ventilation. 
Detta noteras som synpunkt i planbeskrivningen inför kommande projektering av byggnat-
ionen. 

3.5 Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Flera undersökningar av flora och fauna har gjorts under årens lopp. Inom ramen för planarbe-
tet har en naturvärdesinventering gjorts för hela området som omfattas av planprogrammet för 
Östra Ramlösa (Tyréns, 24 juni 2020). Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering 
är att beskriva och värdera naturmiljöer av betydelse för biologisk mångfald inom ett avgränsat 
område samt utgöra underlag för anpassningar och skyddsåtgärder i projektet så att den biolo-
giska mångfalden bevaras eller utvecklas. 

Naturvärdesinventeringen är uppdelad i två delar – en förstudie som identifierar naturvärdes-
objekt utifrån ortofoton, databaser och tidigare inventeringar, och en fältstudie som undersöker, 
beskriver och värderar de identifierade naturvärdesobjekten. Naturvärdesinventeringen utgör 
underlag till miljökonsekvensbeskrivningen av planprogrammet, men används även som un-
derlag till aktuell detaljplan. Efter naturvärdesinventeringen har även en biotopkartering gjorts 
för hela Lussebäcken (Ekologigruppen, 30 oktober 2020). Biotopkarteringen var ett underlag till  
åtgärdsprogrammet för Lussebäcken, som syftar till att redogöra för vad som krävs för att nå de 
uppsatta miljökvalitetsnormerna, men resultaten används också som underlag till den aktuella 
detaljplanen.  

Naturvärdesinventeringen har kartlagt femton naturvärdesobjekt inom programområdet. Av 
dessa ingår tre naturvärdesobjekt helt eller delvis i det aktuella planområdet.  
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Utdrag ur Naturvärdesinventering Östra Ramlösa (Tyréns, 24 juni 2020).  

Planprogrammets struktur är uppbyggt efter naturvärdena på plats, som också är viktiga kultur-
historiska lämningar. Ambitionen har varit att bevara värdefull natur och om möjligt förstärka 
dess kvaliteter. En exploatering enligt programmet innebär dock en stor påverkan på naturmil-
jön, varför detta har belysts i miljökonsekvensbeskrivningen till planprogrammet (Tyréns, 30 
oktober 2020). Miljökonsekvensbeskrivningen konkluderar att den största påverkan på natur-
miljön är att värdefulla livsmiljöer försvinner eller påverkas indirekt. Påverkan består dels av 
att området som helhet förändras från jordbrukslandskap till bebyggd miljö, dels att värdefulla 
biotoper försvinner eller påverkas indirekt av störning och ökat slitage. När programområdet är 
utbyggt innebär det att mängden ljus och ljud samt mänsklig närvaro kommer att öka markant, 
vilket generellt sett påverkar många arter negativt. En ökad mängd människor innebär ökade 
krav på tillgänglighet och rekreation i naturområdena, vilket kan innebära en negativ påverkan 
på naturvärdena. 

Effekten blir att vissa av de arter som idag finns i området riskerar att försvinna eller få mindre 
eller försämrade livsmiljöer att leva i. Planprogrammet sparar till stor del de mest värdefulla na-
turmiljöerna och en del vattenrelaterade åtgärder gynnar naturmiljön. Sammantaget bedöms 
därför konsekvenserna för naturmiljön bli måttliga. Detaljutformningen av området och av dag-
vattenhanteringen har en stor inverkan på i vilken grad naturvärdena påverkas.  
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Miljökonsekvensbeskrivningen listar sedan förslag till ytterligare åtgärder för att minska de ne-
gativa konsekvenserna för naturmiljön och om möjligt förbättra för den biologiska mångfalden i 
området. Vissa av förslagen rör utformningen av detaljplanen medan andra rör gestaltning och 
skydd av natur under byggtiden. Aktuellt planförslag följer programmet och har ytterligare an-
passats efter utformningsförslagen i miljökonsekvensbeskrivningen. Exempelvis har bebyggelse 
och infrastruktur förlagts till ett område där inga naturmiljövärden pekats ut,), Lussebäcken 
(naturvärdesobjekt 3 och 8) har genom hela planområdet fått en rejält tilltagen buffertzon och 
planer finns på att utveckla naturvärdena längs bäcken. 

Hushållning med naturresurser 
Genomförandet av detaljplanen kommer att innebära att cirka 25 hektar brukningsvärd jord-
bruksmark tas i anspråk för annat ändamål än jordbruk. Jordbruksmarken inom programom-
rådet hör till bland de bördigaste i landet, klass 9 på en tiogradig skala. 

Jordbruksmarken är en ekosystemtjänst – ett sätt att beskriva den nytta människan får av natu-
ren. Den primära nyttan människan drar av jordbruksmarken är förmågan att producera mat. 
Sekundära nyttoaspekter är att jordbruksmarken fungerar som vattenreservoar, som skyddar 
mot översvämningar, och som kolsänka, som binder koldioxid. Kanten på åkermarken är också 
en viktig livsmiljö för biologisk mångfald. Planförslaget innebär irreversibel negativ påverkan på 
jordbruksmarken. Nybildning av ett jordlager som går att använda till odling tar tusentals år, vil-
ket gör att jord ur ett mänskligt perspektiv är en icke förnyelsebar resurs. På grund av detta ses 
brukningsvärd jordbruksmark som en nationell betydelse och får, enligt 3 kapitel 4 § miljöbal-
ken, endast tas i anspråk för anläggningar som tillgodoser väsentliga samhällsintressen och om 
dessa intressen inte kan tillgodoses tillfredsställande på annan mark. För att avgöra om aktuell 
detaljplan innebär ett väsentligt samhällsintresse och om det inte kan tillgodoses på annan mark 
har detta utretts i miljökonsekvensbeskrivningen som slår fast att ett nytt akutsjukhus är att be-
trakta som ett stort samhällsintresse och därmed kan ianspråkta jordbruksmark. 

Kulturmiljö 
Den största påverkan på kulturmiljön är att jordbrukslandskapet med lång kontinuitet av odling 
kommer att ersättas med ett annat landskap.  

Med undantag för en handfull privata fastigheter gjordes en arkeologisk utredning för hela pro-
gramområdet år 2008 (Riksantikvarieämbetet, UV Syd Rapport 2008:10).  

Totalt grävdes cirka tre mil sökschakt fördelade på 440 schakt i och med utredningen från 2008. 
Platserna för schakten valdes huvudsakligen utifrån topografiska kriterier, men även med hän-
syn till den rådande fornlämningsbilden. Åtta fornlämningar avgränsades, och den arkeologiska 
utredningen rekommenderade vidare förundersökning av sex av dessa.  

Landskapsbild // Stadsbild 
Stads- och landskapsbilden kommer att påverkas. Planområdet utgörs idag av ett småbrutet od-
lingslandskap i randzonen mellan Österleden och motorvägen. På ena sidan av planområdet lig-
ger bostadsområdet Humlegården som idag utgör Helsingborgs tätorts ytterkant och på andra 
sidan ligger den utpräglade landsbygden. I och med detaljplanens genomförande, och i förläng-
ningen planprogrammets genomförande, flyttas gränsen för stadsbebyggelsen österut. Nollal-
ternativet till detaljplanens genomförande är att platsen istället bebyggs med blandad bostads-
bebyggelse och service. Landskapsbilden förväntas därför förändras oaktat en ny sjukhusbygg-
nation. 
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De öppna vyerna och utblickarna över det stora landskapet som i mångt och mycket definierar 
området kommer att försvinna när åkrarna ersätts med sjukhusbebyggelse, dock konstaterar 
MKBn att landskapsbilden påverkas även i nollalternativet. Bedömningen är därför att konse-
kvensen för landskapsbilden är något negativ. Lussebäcken som idag har en profil som är påver-
kad av det rationella jordbruket kan återfå en mer naturlik profil som snarare framhäver natur- 
och rekreationsvärden. 

 

 

Vyer från E6 för utformningsalternativ B2 respektive J2, Samrådsunderlag CF Möller, Krook&Tjä-
der, Carlstedt Arkitekter 

Balansering 
Helsingborgs stad tillämpar en balansering av naturvärden som bedöms förvanskas i och med 
en ny byggnation, den så kallade Balanseringsprincipen. Införs detaljplanens granskningsskede 
kommer dialog kring värderade åtgärder redovisas. 
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3.6 Sociala förhållanden 

Befolkning och service 
Förslag till detaljplan för nytt sjukhus medför i sig inte någon ökning av befolkningen men stads-
delen och staden kommer få synergieffekter av att sjukhuset etableras på platsen eftersom det 
ger ett underlag till såväl bostäder som serviceutbud och verksamhetsunderlag. 

Konsekvenser för barn 
Att bygga ett nytt sjukhus på platsen bedöms i sig inte ha några negativa konsekvenser för barn, 
tvärtom så möjliggörs både nya platser och ny tillgänglig grönstruktur genom planförslaget, utö-
ver den vård som kommer möjliggöras för barn inom verksamheten. Den föreslagna grönstruk-
turen tillsammans med föreslagen ny gång- och cykelbro från Humlegården, kommer att öka nå-
barheten till både större naturområde och områdespark för boende i detta område. Enligt ana-
lyser i stadens grönstrukturprogram är detta ett område där många boende idag inte når en om-
rådespark på minst 5ha inom 500m från bostaden. Den kommande utformningen av sjukhusmil-
jön, såväl inomhus som utomhus, kommer ske i samverkan mellan staden och exploatören, och 
barnperspektivet har en tydlig plats i det arbetet. Det är främst genom genomtänkt utformning 
av den fysiska miljön kopplat till sjukhuset som barnens bästa kan beaktas. 

Tillgång till parker 
Inom planområdet tillskapas ca 17ha allmän platsmark varav ca 10ha ny naturmark och 7ha 
parkmark. I stadens grönstrukturprogram pekas ytorna kring Lussebäcken samt planområdets 
södra delar ut som förslag till nytt grönområde, vilket befästs i planförslaget. Tillsammans med 
det naturområde längs Lussebäcken som föreslagits i pågående detaljplan norr om planområ-
det, bildar de nya naturområdena tillsammans ett nytt område med stadsnära natur på över 
15ha. I stadens östra delar kring Gustavslund är det idag många invånare som inte når ett större 
naturområde inom 1km från bostaden, men med föreslaget naturområde så ökar nåbarheten, i 
enlighet med riktlinjerna i stadens grönstrukturprogram. Den parkmark som föreslås i detalj-
planens södra del kommer att öka nåbarheten till en områdespark över 5ha, vilket många bo-
ende inom Humlegården idag saknar.  

 

Karta över nåbarhet till områdesparker, Grönstrukturprogram Helsingborgs stad 2014-03-26. 

Solförhållanden // Vindförhållanden // Mikroklimat 
Såväl solstudier som vindstudier har genomförts under arbetet med utformningsförslag till nytt 
sjukhus. Förslag till ny detaljplan hanterar inte de frågorna i detalj, utan det redovisas i sam-
band med projekterad byggnation, men genom planförslaget finns det goda möjligheter att 
uppnå goda förhållanden sett till sol- och vindförhållanden samt mikroklimat. 



 

42 (53) 

Samrådshandling 
Dnr:452/2021 

Upprättad 18 januari 2023 
Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR"  

Tillgänglighet 
Platsens förutsättningar avseende mark- och höjdförhållanden är mycket goda för att kunna ge 
hela sjukhusområdet hög tillgänglighet, inte bara sett till närområden av sjukhuset och dess hu-
vudentré utan också sett till hela planområdet. Om slutlig byggnation sker likt utformningsför-
slagen erhålls god markhöjder och marklutningar för hela området och även i anslutningspunk-
ter från den nya gång- och cykelvägen över Österleden samt från en eventuell framtida tågstat-
ion. 

3.7 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser  
Med detaljplanen följer ändrad markanvändning och behov av fastighetsbildning. Detaljplanen 
påverkar framförallt stadens fastigheter; Ramlösa 4:2, 5:1, 5:2, 5:3 och 5:38:8 samt Trafikver-
kets fastighet Ramlösa 10:1.   
  
Omkring 200 000 kvm av det 380 000 kvm stora planområdet planläggs som kvartersmark 
varpå byggnation av ett nytt, robust och framtidssäkrat sjukhus med tillhörande funktioner möj-
liggörs. Resterande mark inom planområdet planläggs som allmän plats för att möjliggöra till-
skapandet av nödvändig infrastruktur i form av vägar, ledningsstråk, dagvattenhantering och 
rekreation.    

 
Bild av fastigheter inom och intill planområdet. Gröna fastigheter är kommunalt ägda, orange fastig-
het är statligt ägd och blå fastigheter är privat ägda. 
 
Stadens fastigheter är markerade med lodrät linjering och fastigheter med tjock yttre kantlinje 
är Trafikverkets.   
En eller flera nya fastigheter ska bildas av den kvartersmark som tillskapas i detaljplanen.  Hu-
vudmannaskapet för allmän plats är kommunalt. Det är därför inte av nödvändigt att bilda en ny 
fastighet för allmän plats om det inte uppstår några särskilda skäl.   
En eller flera ledningsrätter kan behöva skapas för att säkerställa utrymme för ledningar som är 
förlagda eller kommer att förläggas  inom kvartersmark. Det anstår varje ledningsägare att an-
söka om bildande av ledningsrätt om inget annat avtalas mellan parterna.   
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Detaljplanen möjliggör en ny tillfart till området från trafikplats Ättekulla. Tillfarten blir en ut-
veckling av redan befintlig infrastruktur som kompletteras med; ny gatustruktur, gång och cy-
kelkopplingar och en bro över järnvägen. Brokonstruktionen kommer att belasta Trafikverkets 
fastighet Ramlösa 10:1 vilket föranleder behov av antingen 3D fastighetsbildning eller ett servi-
tut i genomförandefasen för att skapa förutsättningar att bygga och för att sedan bibehålla an-
läggningen inom trafikverkets fastighet.   
Detaljplaneområdet kommer även att kunna angöras till fots eller med cykel från befintligt bo-
stadsområde väster om Österleden. Över Österleden ska det byggas en bro för oskyddade trafi-
kanter och bron kommer att knyta an till kvartersmarken inom detaljplaneområdet. En rättighet 
som säkerställer åtkomst till kvartersmarken vid byggnation och bibehållande av bron måste 
således bildas när kvartersmarken avstyckas.   
För att tillgängliggöra gångstråken genom och längs med kvartersmarken för allmänheten över 
tid, behöver servitut tecknas. De stråk som behöver säkerställas har fått planbestämmelsen x1 i 
plankartan.   
Merparten av den mark som staden äger inom planområdet är upplåten med arrende för jord-
bruk. Det finns två typer av arrendeupplåtelse inom detaljplaneområdet. Det ena arrendet har 
tecknats för en period om fem år med möjlighet till förlängning om 5 år tills detaljplanen vunnit 
laga kraft, då staden får återta marken med sex månaders framförhållning. Den andra varianten 
av arrendeupplåtelse som finns inom detaljplaneområdet är säsongskontrakt för jordbruk och 
det upphör utan föregående uppsägning och upprättas på nytt inför varje möjlig upplåtelsepe-
riod.   
  
Inom planområdets södra del finns ett officialservitut som bär rätt att ta väg fram till E-område. 
Servitut 1283K-17096.1 kommer inte att påverkas av den nya detaljplanen. 
 

  

Avtal  
För att detaljplanen ska kunna genomföras krävs avtal som kompletterar de som redan tecknats 
mellan Helsingborgs stad (staden) och Region Skåne (regionen). Under planarbetets gång kom-
mer ett markanvisningsavtal upprättas vilket utgör en förutsättning för detaljplanens antagande. 
Markanvisningsavtalet kommer att åtföljas av ett marköverlåtelseavtal varigenom staden säljer 
den kvartersmark som tillskapats i detaljplanen till regionen.   
 
Inför planarbetet har följande avtal upprättats mellan Helsingborgs stad och Region Skåne;   

1. Ramavtal  
2. Projektdirektiv   
3. Planavtal  
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Under fortsatt planarbete och kommande genomförandefas behöver det upprättas komplette-
rande avtal som reglerar ansvar och kostnad för genomförandet mellan Staden, trafikverket och 
regionen. Mellan staden och regionen kommer ett markanvisningsavtal tecknas för att reglera 
regionens option och de frågor som parterna gemensamt har att överenskomma om inför genom-
förandet av detaljplanen. Markanvisningsavtalet följs av ett marköverlåtelseavtal varigenom 
kvartersmarken överförs från staden till regionen för att kunna bygga och bibehålla kommunal 
anläggning över spårområdet i söder. 

Dispenser och tillstånd  
De åtgärder som planeras i och längs Lussebäcken (se Åtgärdsprogram för Lussebäcken) kan san-
nolikt komma att kräva tillstånd till vattenverksamhet, dispens från artskyddsförordningen samt 
biotopsskyddsdispens för eventuella genombrott i stengärdesgårdar, eller alléer.  Genomförandet 
av detta åtgärdsprogram kommer att kräva ett eget projekt på grund av de hänsynstaganden och 
tillståndsprocesser som sannolikt kommer att krävas. Åtgärdsprogrammet kommer därför att se-
pareras från övriga genomförandefrågor och drivas parallellt för att få tid för och fokus på de 
frågor som måste hanteras specifikt för Lussebäcken.   
 
Dikningsföretag  
Inom detaljplaneområdet fanns två dikningsföretag som staden hanterat inför detaljplanearbe-
tet. 
 
Mark-och miljödomstolen har genom dom i mål nr Mål nr M 4596-21 (2022-01-26) beslutat att 
Nr 8 Köpinge dikningsföretag av år 1912 i sin helhet ska upphöra att gälla. Samt att ansvaret för 
framtida underhåll av dikessträckor och anläggningar som hör till det upphävda dikningsföreta-
get övergår till Helsingborgs kommun. 
 
Mark-och miljödomstolen har genom dom i mål nr M 5898-21 (2022-09-12) beslutat att dik-
ningsföretaget Köpinge-Östra Ramlösa av år 1936, Helsingborg nedläggs. Samt att Helsingborgs 
stad övertar dikningsföretagets rätt att behålla och skyldighet att underhålla de diken, led-
ningar, trummor och övriga anläggningar som ingår i dikningsföretaget.  
 
Det föreligger tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 § miljöbalken inför fysisk utrivning av anläggnings-
delar tillhörande dessa dikningsföretag, i det fall det inte är uppenbart att varken allmänna eller 
enskilda intressen skadas (jämför 11 kap. 12 § miljöbalken). Det kan även vara tillståndspliktigt 
enligt 11 kap. 9 § miljöbalken att utföra nya vattenverksamheter.  
 
Byggföretag av byggnader och allmänna anläggningar  
Detaljplaneområdet är beläget inom vattenskyddsområde.   
Genom beslut den 5 februari 2004 har Länsstyrelsen fastställt skyddsområde och skyddsföre-
skrifter för Ramlösa Hälsobrunns grundvattentäkt i Ramlösa, Helsingborgs kommun. Huvudman 
för vattentäkten är Carlsberg Sverige AB, Ramlösa Hälsobrunn. Hela planområdet är beläget 
inom vattenskyddsområdet där skyddsföreskrifter gäller och överträdelse av skyddsbestämmel-
serna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 § MB. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vatten-
skyddsområdet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 
Utöver tillstånd eller dispens enligt skyddsföreskrifterna kan det krävas prövning enligt annan 
lagstiftning.  
 
Tillkommande anmälan, tillstånd, dispens eller prövning kan komma att krävas för:  

• Biotopskyddsdispens för påverkan på åkerholme  
• Tillstånd för vattenverksamhet vid grundvattensänkning och arbete inom vattenom-
råde  
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Ekonomi  
Detaljplanens genomförande medför ekonomiska konsekvenser. 
 
För staden betyder detta dels intäkter från markförsäljning men även kostnader för behandling 
av förorenad mark och kostnader kopplade till utbyggnad av allmän plats samt långsiktiga kost-
nader för drift och underhåll av allmän plats.   
 
Genomförandet av detaljplanen medför också ekonomiska konsekvenser för privata aktörer, 
såsom för de arrendatorer som inte kan fortsätta att odla marken inom planområdet.   
 
Region Skåne står för samtliga kostnader som är förenade med iordningställande av- och bygg-
nation på kvartersmark i enlighet med det utformningsförslag som tagits fram i detaljplanearbe-
tet, med undantag för sanering av den markförorening som påträffats. Regionen kommer debite-
ras avgift för de anslutningar som staden genom NSVA upprättar vid fastighetsgräns och för 
kostnader kopplade till anslutning till ÖKABs nät för fjärrvärme, fjärrkyla och el.  
 
För kostnader kopplade till detaljplanens genomförande vad avser utbyggnad av allmän plats 
står i huvudsak Helsingborgs stad. Fördelning av större investeringar som är kopplade till ut-
byggnad av allmän plats regleras mellan staden och regionen i kommande markanvisningsavtal. 
Ett exempel på större investering är projektering och utbyggnad av nödvändig infrastruktur 
över Österleden och från Österleden till den södra delen av planområdet.  Dessa kostnadsposter 
är direkt kopplade till ändamålet med detaljplanen, med andra ord sprungna ur behovet av vissa 
lösningar som krävs för att sjukhuset ska kunna fungera på platsen.  
 
För kostnader kopplade till flytt av befintliga ledningar inom planområdet  står ledningsägaren, 
om rättighet för ledningen saknas. Motsatsvis står den som påkallar och har nytta av att flytta en 
skyddad ledning inom tillkommen kvartersmark även kostnaden för åtgärden efter att ha över-
enskommit om detta med ledningsägaren.   
  
Inom staden är ansvaret för detaljplanens olika beståndsdelar uppdelat enligt nedan; 
 
För kostnader kopplade till den omsättningsbara kvartersmarken ansvarar stadsledningsför-
valtningen genom mark och exploateringsenheten (MEX). 
 
För kostnader kopplade till investering i allmänna anläggningar ansvarar stadsbyggnadsförvalt-
ningen (SBF). (Undantaget större investeringar i infrastruktur som är direkt kopplad till ända-
målet med detaljplanen och som regleras i kommande markanvisningsavtal). 
 
För kostnader kopplade till drift och underhåll av tillkommande kommunala Va-anläggningar 
(ledningar, ledningstillbehör, dagvattendammar) svarar Nordvästra skånes vatten och avlopp 
(NSVA). 
 
För kostnader kopplade till drift och underhåll av allmänna anläggningar/allmänna ytor svarar 
stadsbyggnadsförvaltningen. 
  
I tabellen nedan framgår vilken typ av utgifter som detaljplanen i sitt samrådsskede beräknas 
generera. Utgifterna är i detta skede grovt uppskattade och kommer under planarbetets gång att 
bearbetas vidare.   
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 * SBF – stadsbyggnadsförvaltningen, MEX – mark- och exploateringsenheten, FF – fastighetsförvaltningen.  
 
Huvudmannaskapet för allmän plats inom detaljplanen är kommunalt, vilket innebär att kom-
munen har ansvar för både utförande och förvaltning av det som detaljplanen medger möjliggör 
inom allmän plats. Kommunen har också en absolut rätt, och motsvarande skyldighet gentemot 
en enskild, att lösa in mark som med stöd i detaljplanen planlagts för allmänt ändamål avsatts 
för allmänheten.  I den här detaljplanen förekommer inga inlösensituationer kopplat till privat-
personer. Marken inom planområdet ägs av Helsingborgs stad och Trafikverket. 
Genomförandetiden ska spegla hur lång tid det tar att förverkliga innehållet i den aktuella de-
taljplanen. I denna detaljplan är genomförandetiden 15 år. När genomförandetiden har löpt ut 
kan detaljplanen ändras utan att rätt till ersättning för ej använd/obrukad byggrätt uppstår.  

Tekniska utredningar  
I detaljplanarbetet har ett flertal utredningar tagits fram; Lokaliseringsutredning, Mark och mil-
jöteknisk utredning, Hydrogeologisk undersökning, trafikutredning, arkeologisk utredning, Va-
utredning, dagvattenutredning, bullerutredning, riskutredning, kompletterande MKB. 

Övriga upplysningar  
Genom beslut den 5 februari 2004 har Länsstyrelsen fastställt skyddsområde och skyddsföre-
skrifter för Ramlösa Hälsobrunns grundvattentäkt i Ramlösa, Helsingborgs kommun. Huvudman 
för vattentäkten är Carlsberg Sverige AB, Ramlösa Hälsobrunn. Hela planområdet är beläget 
inom vattenskyddsområdet där skyddsföreskrifter gäller och överträdelse av skyddsbestämmel-
serna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 § MB.  
Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet 
och meddela Länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen. 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till detaljplanen 
Ansökan om detaljplan inkom den 17 maj 2021 från mark- och exploateringsenheten. 

Beslut i ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden gav den 2 september 2021, § 258, detaljplaneavdelningen i uppdrag att 
påbörja detaljplanearbetet. Detaljplanearbetet föregicks av ett planprogram som godkändes av 
stadsbyggnadsnämnden den 23 oktober 2012 § 400.  

4.2 Planområdet 
Planområdet är beläget cirka fem kilometer öster om Helsingborgs centrum, i stadens östra yt-
terkant, öster om väg 111 (Österleden). Planområdet gränsar i väster till Österleden, i norr och 
söder till jordbruksmark och i öster omfattar och avgränsas planområdet i princip av Lusse-
bäcken. Planområdet omfattar cirka 38 hektar. 

Markägoförhållanden 
Hela planområdet ägs av Helsingborgs stad. 

Markanvändning 
Planområdet består idag till största delen av åkermark. Centralt i området finns en åkerholme 
med en mindre del vegetation. I den östra och södra delen rinner Lussebäcken genom området i 
nord-sydlig riktning respektive öst-västlig riktning. Längs bäcken finns en del uppväxt vegetat-
ion. I planområdets sydvästra del finns ett dagvattenmagasin som avvattnar Österleden, och i 
den östra delen en en våtmark på cirka 1 hektar. Denna fungerar som en fördröjningsdamm och 
tar emot vatten från Lussebäckens östra flöde, dagvatten från Köpinge gårdens industriområde 
och vatten från den norra grenen i Lussebäcken. Åkerholmen omfattas av generellt biotopskydd.  

Historik 
Under 1700-talet och det tidiga 1800-talet bestod landskapet till stor del av betesmarker. När 
staden växte fick närområdet allt större betydelse för att försörja staden med livsmedel. Odling, 
framförallt grönsaksodling, har satt sina avtryck genom flera växthus och landskapet har om-
vandlats till en fullåkersbygd. 

Järnvägen mellan Helsingborg och Hässleholm öppnades för trafik 1875, vilket skapade ännu 
bättre förutsättningar för trädgårdsnäringen. Grönsakerna krävde snabba transporter och med 
tågtrafiken nådde man nya marknader utanför Helsingborg. Växthusodlingen var en viktig nä-
ringsgren i trakten kring Påarp, framförallt under 1930-talet. Området blev känt för de många 
växthusen och den intensiva grönsaksodlingen. Välluvs socken, öster och norr om planområdet, 
sägs ha varit landets mest glastäckta distrikt. En av socknens invånare, Gustav Svensson i Östra 
Ramlösa, började odla jordgubbar i slutet av 1890-talet. Odlingen ökade så mycket att han 
kunde utvidga försäljningen ända till Stockholm. 

Handelsträdgårdar och växthus är fortfarande ett karaktäristiskt inslag i området och har ett 
stort odlingshistoriskt värde, även om många är borta eller har förfallit. Trädgårdsverksam-
heten har varit en värdefull näringsgren i området, och trädgårdsmästerier och växthus finns 
vid alla infartsvägar till Påarp, vid Ljusekulla och i Östra Ramlösa by.  
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Bebyggelse 
Planområdet är idag obebyggt. 

Grönområden // parker 
Landskapet beskrivs som småskaligt mosaiklandskap där den dominerande ytan utgörs av jord-
bruksmark med mycket högt odlingsvärde. Naturområden med höga naturvärden finns i form 
av Lussebäcken med tillhörande vegetation. Lussebäcken är ett litet, föroreningspåverkat vat-
tendrag som är mycket känsligt för flödesförändringar. Bäcken rinner igenom planområdet och 
vidare ner i Ramlösaparken för att ansluta till Råån på Råå. Havsöring vandrar upp i systemet. 
Längs Lussebäcken löper en grusstig för promenader, löpning och ridning med mera. Denna nås 
genom en koppling in till planområdet norrifrån längs med bäcken, och en österifrån, under Ös-
terleden. Inom en femkilometersradie finns grönområdena Jordbodalen, Ramlösaravinen, Ätte-
kulla och Rååns dalgång, vilket gör att planområdet har ett attraktivt läge för spridningsvägar 
och rekreation. 

Inom Östra Ramlösa finns i dagsläget möjlighet till utblickar över landskapet och en känsla av 
rymd. 

Trafik 
Österleden utgör en barriär för gång- och cykeltrafik då möjlighet att passera västerut endast 
finns i söder parallellt med Skånebanan, via en gång- och cykelkoppling under Österleden. Kopp-
lingen är utförd som en grusstig och är inte tillgänglighetsanpassad. Man kan inte ta sig till om-
rådet med biltrafik eller kollektivtrafik idag. Närmaste busshållplats ligger i stadsdelen Humle-
gården. 

Påverkan från omgivningen 
Området påverkas främst av vägtrafikbuller från Österleden och Fältarpsvägen. Skånebanan, 
som också är en bullerkälla, går strax söder om planområdets södra gräns. Inom Långeberga in-
dustriområde bedrivs flera verksamheter med omgivningspåverkan, bland annat B- och C-verk-
samheter varav en med kemisk tillverkning. Ingen av dem bedöms påverka aktuellt planområde. 

Teknisk försörjning 
Befintligt ledningsnät är främst utbyggt kring Fältarpsvägen och Påarpsvägen, norr om planom-
rådet. Ledningar för el och optorör går längs med den norra sidan av Fältarpsvägen. Längs med 
Fältarpsvägens södra gräns går ledningar för vatten, dagvatten (dränering, huvudledning), el, 
gatubelysning, samt en gasledning som kräver skyddsavstånd till ny bebyggelse. Ledningsnätet i 
Påarpsvägen är utbyggt för vatten, dagvatten (huvudledning), el, gatubelysning samt optorör. 
Längsmed Lussebäcken går en ledning för spillvatten. I planområdets södra del finns ett dagvat-
tenmagasin, som avvattnar Österleden, med tillhörande dagvattenledningar.   

Arkeologi 
En arkeologisk utredning steg 1 genomfördes 2022. Vid denna identifierades inga fornläm-
ningar eller fornlämningsmiljöer av intresse inom planområdet. Arkeologisk förundersökning 
pågår och från meddelande efter utförd undersökning konstateras att ingen ytterligare åtgärd 
avseende arkeologi är nödvändig. Rapport för arkeologisk förundersökning förväntas levereras i 
början av 2023. 

Geotekniska förhållanden 
Från Påarpsvägen och söderut sluttar marken mot syd/sydväst mot bäcksystemet längs järnvä-
gen, där de lägsta marknivåerna noterats. Generellt utgörs marken inom planprogramsområdet 
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av lermorän som vilar på den sedimentära berggrunden, bestående av lersten och sandsten i 
växellagring. Sandsediment har ställvis påträffats över- under- och inlagrat i lermoränen, fram-
förallt i den södra delen.  

Grundvattenytan inom området ligger högt. Fritt vatten noterades i de öppna borrhålen vid 
undersökningstillfället huvudsakligen mellan 1,0 och 1,5 m under markytan, vilket överrens-
stämmer med tidigare utförda undersökningar. De täta jordarna innebär dock att det grundvat-
ten som mätts kan vara sjunkvatten, och ej den egentliga trycknivån. Färgerna på upptagna jord-
prover tyder dock också på att jordarna under 1,5-2,0 m under markytan huvudsakligen ligger 
under grundvattennivån. 

4.3 Service 

Offentlig service 
Vårdcentral finns i den nordöstra delen av Gustavslund, på västra sidan av Österleden, i höjd 
med Fältarpsvägen. Närmaste bibliotek finns vid Elinebergs centrum, drygt 2,5 kilometer väster 
om planområdet. 

Skola och förskola 
Närmsta grundskola är Gustavslundsskolan som ligger väster om planområdet. I närheten finns 
även Dibber Fyrklöverns skola och Ramlösa friskola.  

Närbelägna förskolor är Dibber Fyrklöverns förskola, Norlandia Utforskarens förskola, Fridas 
förskola, Birkagatans förskola, Humlegårdens förskola och Hustomtens förskola. 

Handel//Kommersiell service 
På Gustavslund finns handel och service i form av en livsmedelsbutik, gym och biltvätt. På 
Adolfsberg, strax norr om Fältarpsvägen finns Erikshjälpen Second Hand-varuhus. Norr om Fäl-
tarpsvägen finns även en handelsträdgård. 

4.4 Kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 
Området omfattas i sin helhet av ändringen av översiktsplanen, Stadsplan 2017. Se nedan. 

Fördjupning av översiktsplanen // Stadsplan 2017// Ändring av översiktsplanen // Te-
matiskt tillägg till översiktsplanen 
Området omfattas av Stadsplan 2017 och pekas ut som utredningsområde för bostäder. För om-
rådet anges att den fortsatta planeringen ska ta sin utgångspunkt i strukturbildande kollektiv-
trafik och starka cykelstråk. Östra Ramlösa behöver knytas samman med resten av staden med 
gröna stråk och stadsstråk. Av Stadsplan 2017 framgår också att det krävs omfattande dagvat-
tenhantering i området, samt att Clausgatan utgör en viktig länk mellan Östra Ramlösa och Ram-
lösa station. Här finns utrymme att utveckla strukturbildande kollektivtrafik och ny bebyggelse.  

Detaljplaner 
Merparten av planområdet är inte planlagt. Planområdets västra gräns överlappar gällande de-
taljplan för väg 111 Stadsmotorvägen ,1283K-10195, samt i söder detaljplan för Köpingegården, 
1283K-12456. 
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Bevarandeplan 
Planområdet ingår inte i någon bevarandeplan. 

Program till detaljplan 
Planområdet omfattas av planprogram för Östra Ramlösa. Programmet godkändes av stads-
byggnadsnämnden den 23 oktober 2012. Programområdet avgränsas av Österleden i väster och 
Skånebanan i söder, Långebergavägen och dess förlängning i öster och Fältarpsvägen i norr. Ös-
terleden och Skånebanan är primära transportleder för farligt gods och Fältarpsvägen är sekun-
där transportled för farligt gods. Öster om Långebergavägen finns befintliga verksam-heter. 
Långebergavägen i öster och Fältarpsvägen i norr är hårt belastade med tung trafik bland annat 
till de befintliga verksamheterna. 

Inom själva programområdet finns många naturvärden att förhålla sig till, ett antal träddungar, 
flera trädridåer, stengärdsgårdar, märgelgravar och Lussebäcken som sträcker sig genom hela 
området i nordsydlig riktning. Utifrån de förutsättningarna har flera utmaningar identifierats 
och utvecklingsstrategier har formulerats för att kunna möta utmaningarna. Utvecklingsstrate-
gierna ska ligga till grund för utveckling av området. Följande utmaningar identifierades i plan-
programmet: 

• Tillvarata befintliga värden, 
• Skapa en levande stadsdel med tydlig identitet, 
• Integrera området med övriga staden, 
• Skapa förutsättningar för ett lågt bilberoende, 
• Utveckla området trots risker och störningar, 
• Skapa ett område med låg energiförbrukning, 
• Anpassa området till kommande klimatförändringar, 
• Säkerställa en god hantering av vatten, dagvatten och grundvatten samt 
• Höjdsättning med ett helhetsperspektiv. 

 
Programförslaget innebär att upp till cirka 3000 bostäder möjliggörs inom området. Området 
byggs upp kring ett nordsydligt grönstråk som utgörs av Lussebäcken och grönområden kring 
denna. Bostadsbebyggelse föreslås uppföras olika tätt inom olika delar av området. 

Planprogrammet har frångåtts i öster i och med uppdrag för detaljplan som ska möjliggöra en 
omdragning av Långebergavägen och en utvidgning av ICA:s centrallager österut. Norr om 
Clausgatan pågår planarbete för ca 84 ha mark som föreslås inrymma bostäder, skola, förskola, 
service, park och naturområde. Denna detaljplan följer i stora drag intentionerna i planprogram-
met, med undantaget att det föreslagna centrumbildningen förskjutits något söderut mot aktu-
ellt planområde. 
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Utdrag ur planprogrammet som visar förslag på markanvändningskarta.  

Parkeringsnorm 
Nuvarande parkeringsnorm i Helsingborgs stad omfattar inte sjukhusbebyggelse, därför behö-
ver parkeringsbehovet utredas i en separat parkeringsutredning. 

Klimat- och energiplan 
Helsingborg stads klimat- och energiplan pekar ut följande ambitioner: 

• Att nettonollutsläppen av växthusgasen är noll senast 2035,  

• att energianvändningen är 50 procent mer effektiv år 2030 jämfört med 2005,  
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• att primäranvändningen för el och uppvärmning har minskat med 30 procent till 2035 
(16,5 MWh/invånare och år 2016) och att solel ska utgöra 10 procent av vår elanvänd-
ning 2035, samt  

• att staden värdesätter aktörers initiativ som bidrar till måluppfyllelsen. 

Övrigt 
I Grönstrukturprogram för Helsingborg, antaget av kommunfullmäktige 26 mars 2014, anges 
området kring Lussebäcken som ett grönstråk med biologisk mångfald som behöver förstärkas.  

Dagvattenplan för Helsingborgs stad, antagen av stadsbyggnadsnämnden 19 november 2015 
klassificerar Lussebäcken som klass 1 (mest känslig recipient) avseende minimiflöde, erosion 
och föroreningar, samt klass 2 (mindre känslig recipient) avseende närsalter. Lussebäcken har 
ofta drabbats av utsläpp och fiskdöd. 

Dagvattenplan för Helsingborgs stad, antagen av stadsbyggnadsnämnden 19 november 2015 
klassificerar Lussebäcken som klass 1 (mest känslig recipient) avseende minimiflöde, erosion 
och föroreningar, samt klass 2 (mindre känslig recipient) avseende närsalter. Lussebäcken har 
ofta drabbats av utsläpp och fiskdöd. 

4.5 Riksintressen och förordningar 
Inom och i anslutning till planområdet finns områden eller funktioner med ett värde som är in-
tressant ur ett nationellt perspektiv. Dessa utgör riksintressen och bevakas av Länsstyrelsen. 

Förutom riksintresse för totalförsvaret, som omfattar hela Sveriges yta, omfattas inte planområ-
det av några riksintressen. Närbelägna riksintressen är Skånebanan och motorvägarna 
E4/E6/E22. Dessa beskrivs nedan. 

Riksintresse för totalförsvaret 
Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret som utpekas enligt 3 kapitel 9 § miljöbal-
ken. Riksintresset syftar till att i så stor utsträckning som möjligt upprätthålla ett fungerande 
samhälle även under hotsituationer. Riksintresset för totalförsvarets militära del påverkas av 
uppförande av höga byggnadsobjekt, vilka kan utgöra flyghinder eller störa olika typer av kom-
munikationssystem. Av denna anledning är hela kommunens yta samrådsområde avseende 
höga objekt. Försvarsmakten ska kontaktas i tidigt skede i plan- och bygglovsärenden som berör 
objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse, och högre än 45 meter inom sam-
manhållen bebyggelse. 

Riksintresse för vägar 
Väg E4/E6/E20 ligger cirka en kilometer öster om planområdet, och är utpekade som riksin-
tressanta objekt för kommunikationer enligt 3 kapitel 8 § miljöbalken. Vägarna ingår i det av 
Europeiska Unionen (EU) utpekade Trans-European Transport Network (TEN-T), på grund av 
särskild internationell betydelse. Delsträckan är en del av det utpekade kollektivtrafiknätet. Den 
är även utpekad som särskild betydelsefull för dagens godstransporter. Vägarna ingår i det re-
kommenderade nätet för transport av farligt gods och utgör anslutning till Helsingborgs hamn 
samt Trelleborgs hamn och kombiterminal som också är utpekade som riksintressen. Sjukhuset 
är både en regional och lokal målpunkt både vad gäller person- och godsflöden. Av de drygt 
3000 anställda idag bor cirka 1/3 utanför Helsingborgs kommun. Detta innebär att upptagnings-
området för patienter och pendlingsrelationer spänner över flera kommuner. 
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Riksintresse för järnvägar 
Skånebanan direkt söder om planområdet och omfattas av riksintresse för järnväg enligt 3 kapi-
tel 8 § miljöbalken. Järnvägen trafikeras både av person- och godstrafik. Området skall skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.  

Inom ramen för detaljplanearbetet så har fysiska förutsättningar för en ny tågstation utretts, 
som visar på att det är fullt möjligt med en ny tågstation. En eventuell ny tågstation kommer 
vara placerad utanför planområdesgräns för sjukhuset 

Strandskydd 
Enligt avstämning med länsstyrelsen den 11 juli 2019 omfattas inte Lussebäcken av strand-
skydd i dagsläget. 

Vattenskyddsområde 
Området ligger inom vattenskyddsområde för Ramlösa brunn.  

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Carl Welin Ola Eriksson 
planchef planarkitekt 
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1. INLEDNING  

1.1 Syfte 

Tillgången till, och regleringen av, parkeringsplatser har stor betydelse på människors val av 

transportmedel och resmönster. Parkering är därför ett viktigt verktyg för att påverka 

tillgänglighet, fysisk planering och hållbart resande. Vidare tar parkering stora ytor i anspråk och 

att anlägga parkering är förenat med stora kostnader. Utifrån dessa förutsättningar är det av stor 

vikt att parkering både utreds tidigt i planprocesser och att möjligheterna att påverka efterfrågan 

på parkering belyses.  

 

Detta PM är ett av tre underlags PM till den samlade trafikrapporten och sammanfattar arbete 
inom NSH-projektet med fokus på parkering och syftar till att ge underlag för bedömning av 
ytåtgång för parkering i tidigt skede.  
 
 

 
 
 

Utgångspunkten är att efterfrågan på parkering ska tillgodoses på tomten. Utgångspunkten är den 
kravspecifikation för trafiken som tagits fram i samråd mellan Region Skåne och Helsingborgs stad 
(se rapport Nya Sjukhuset Helsingborg - trafikutredning). I denna är det framför allt följande 
punkter som rör parkeringen: 

 
• En god tillgänglighet avseende trafik från olika väderstreck, särskild gällande akuttrafik 

och godstrafik, måste uppnås. Planering av tillfartsvägar ska ske på ett sådant sätt att 

redundans ska uppnås. 

• Sjukhusområdet ska vara lätt orienterbart för patienter och besökare. När man kommer 
som patient, besökare ska man intuitivt veta vart man ska ta vägen oavsett vilket 
trafikslag man kommer med till sjukhusområdet. 

• Trafikutredningen ska visa hur sjukhuset och området blir tillgängligt för alla, oavsett 
funktionsvariation eller social situation. 

• Mobilitetshus ska vara i utkanterna av sjukhusområdet eller precis utanför för att 

minimera biltrafik inom sjukhusområdet. Mobilitetshus för patienter och besökare ska vara 
nära entréer och vara intuitivt tillgängliga. 

• Områdets storlek ska ha möjlighet för framtida utveckling av sjukhuset dvs förtätning av 
området ska vara möjlig utan för stor påverkan på befintlig sjukhusverksamhet samt på 
bekostnad av grön- och kommunikationsytor etcetera. 

 

Trafikutredning
huvudrapport

PM parkering 
och angöring

PM 
trafikalstring

PM utformning 
och kapacitet
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Detta PM är ett av tre underlags-PM till trafikutredningens samlade huvudrapport enligt figuren 

ovan. 

 

I huvudrapporten beskrivs tillgängligheten i trafiknäten utifrån de förändrade förutsättningar som 

flytten av sjukhuset innebär och i förhållande till de krav som ställs på trafiksystemet. En 

bristanalys genomförs på övergripande nivå. Möjliga lösningar på hur planområdets trafikstruktur 

kan se ut och anslutas till det övergripande nätet diskuteras. 

 

Respektive fördjupnings-PM diskuterar mer kvantitativt behovet för planområdet och även de 

alternativa funktioner och utformningsalternativ som testats för de anslutningar som valts som de 

mest lämpliga.  

 

1.2 Avgränsningar 
Innehållet i detta PM omfattar parkering för längre uppställning (> 2 timmar) men även en 
övergripande bedömning av efterfrågan på korttidsparkering och angöringsplatser inne på tomten. 
Som beskrivs i rapport Nya Sjukhuset Helsingborg – trafikutredning, bygger beräkningarna på att 

åtgärder som bidrar till att ett hållbart färdmedelsval genomförs. På samma sätt gäller detta även 
för parkeringsutbudet. Reglering av parkering i någon form krävs därför sannolikt då detta bidrar 
till att skapa en effektiv och målgruppsanpassad parkering. 
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2. UTGÅNGSPUNKTER  

2.1 Efterfrågan och yteffektivitet 

Parkering bidrar till att skapa tillgänglighet till önskade målpunkter. Trots att tillgänglighet är en 

central del av samhället bör inte parkering ses som ett grundläggande behov, utan som en 

efterfrågan som går att påverka. Efterfrågan på parkering styrs av ett flertal parametrar, inte 

minst tillgång till andra färdmedel.  

 

Ambitionen är att resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska vara konkurrenskraftiga i 

jämförelse med andra färdmedel. Utbudet av parkering i kombination med att bra utbud av 

alternativa färdmedel är ett kraftfullt verktyg att påverka färdmedelsfördelningen. Efterfrågan på 

parkering behöver tillgodoses på tomtmark med ett utbud som minimerar risken för överspill och 

att parkering sker på oönskade platser vilket till viss del är fallet idag. Att balansera utbudet av 

parkering är därför viktigt för att få ett så effektivt nyttjande av markanvändningen som möjligt. I 

figur 1 nedan visas en principiell jämförelse av kapacitet och ytåtgång för olika färdmedel med 

hänsyn tagen till all infrastruktur. 
 

 

Figur 1. Översikt av kapacitet och ytåtgång för olika färdmedel Källa: TÖL Norges Transportekonomiska institut. 

 

Kommunen har det övergripande ansvaret för parkeringsplaneringen enligt PBL, det innebär att 

kommunen ansvarar för att bedöma behovet av parkeringar så att parkering ordnas ”i skälig 

utsträckning”. För att förenkla bedömning av parkeringsbehovet tas ofta parkeringsnormer, 

parkeringsriktlinjer eller liknande fram som kan användas vid bedömningen. I Helsingborgs stads 

P-normer hänvisar man till att genomföra en särskild utredning för efterfrågan av parkering vid 

sjukhus. 
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2.2 Underlag för planering av parkering 

Det sätt på vilket man tar sig till sjukhuset i framtiden, den så kallade färdmedelsfördelningen, är 

av avgörande betydelse för beräkning av efterfrågan på parkering och i sin tur för hur mycket 

trafik som alstras av verksamheten. Färdmedelsfördelningen är till stor del beroende av var 

verksamheten är lokaliserad, utbudet och efterfrågan av parkering, tillgängligheten med olika 

färdmedel samt kostnaden för parkering.  

 

Planeringen av efterfrågan på parkering kan i huvudsak ses på två sätt; antingen prognosstyrd 

eller målstyrd. I det förra fallet utgår man ofta från befintlig statistik som ”extrapoleras” för att 

skatta den framtida efterfrågan. I fallet med målstyrning utgår man i stället från en önskad 

målbild och styr utbudet och valet av åtgärder i en önskad riktning. I denna utredning tillämpas 

båda synsätten i syfte att skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem. Ambitionen är att 

skapa förutsättningar för hållbara färdmedelsval med utgångspunkt från var vi står idag. 

 

2.3 Parkeringen på dagens sjukhus 

Antalet P-platser har minskat inom området under senare år. Innan den senaste ombyggnaden av 

sjukhuset gjordes en beräkning av förväntad förändring av antalet P-platser. I tabell 1 nedan 

visas utbudet före ombyggnad och den beräknade efterfrågan efter ombyggnad. 

 

Tabell 1. Sammanställning av förändring av P-platser för bil på dagens sjukhusområde  

 Antal P anställda Antal P besökare Antal P totalt 

Innan 

ombyggnad 

630 380 1 010 

Beräknad 
efterfrågan efter 
ombyggnad 

768 365 1 123 

 

Studier av beläggningen innan ombyggnad visade (enligt Delrapport till Fastighetsutvecklingsplan 

för sjukhusområdena i Helsingborg, Trafikutredning 2014-03-12) en variation på 

besöksparkeringen på 60-99 % medan beläggningen på parkeringen för anställda var upp till ca 

75 %.  

 

Enligt en sammanställning från Region Skåne finns idag totalt 874 P-platser för bil inom 

sjukhusområdet varav drygt 500 i ett P-hus. Detta är alltså ca 250 P-platser färre än det 

beräknade antalet på 1 123. Fördelningen av P-platserna visar att de flesta är knutna till 

månadsabonnemang för anställda och en andel som regleras via timavgift avsedda för besökare. 

Dagens 874 P-platser är fördelade på följande kategorier: 

 

Tabell 2. Fördelning av P-platser inom dagens sjukhusområde 

Månadsabonnemang 476 

Timavgift 328 

Bilpool 19 

Rhp 18 

Reserverad 17 

Ändamål 16 

Summa 874 

 

Av de 874 P-platserna är det knappt 40 % som är avsedda för besökare. Vissa gator i sjukhusets 

närområde är relativt högt belagda vilket troligtvis tyder på att dessa används av anställda på 

sjukhuset. Detta kan innebära att det råder ett underskott inne på sjukhusområdet eller att de 

parkerande undviker avgifterna inne på området. Stadens erfarenhet är att anställda till stor del 



 

 

  

 

8/17 

parkerar på villagatorna öster om sjukhusområdet där det idag är avgiftsfritt. Besökare parkerar i 

huvudsak på kommunala platser med avgift runt om sjukhusområdet. 

 

2.4 Användargrupper 

Som utgångspunkt för dimensioneringen av parkeringen (exklusive angöring med kortare 

uppehållstider) finns i huvudsak tre användargrupper: 

 

• Anställda 

• Patienter 

• Besökare 

 

I tabell 3 redovisas uppskattningar av antalet personer som maximalt antas vistas inom 

sjukhusområdet vid ett och samma tillfälle. Detta ligger i sin tur till grund för dimensioneringen av 

efterfrågan på parkering. 

Tabell 3. Uppskattning av maximalt antal personer som förväntas vistas samtidigt inom sjukhusområdet 

(uppgifter från Region Skåne). 

 
Grupp  Antal per dygn 

totalt 
Genomsnittlig 
vistelsetid 

Max. samtidigt antal närvarande 

Anställda  3 000 anställda 
varav 2 150 
personer i 
tjänst 
samtidigt. 

300 drift- och 
serviceanställda 

9 timmar/dygn 1 500 anställda dagtid (ca 2/3 av 

2 140) 

150 driftanställda 

 

Patienter 1 600  Mottagning:  

3 timmar/dygn  

Akutmottagning: 

6 timmar/dygn  

 

800  

 

Besökare  1 600   800  

 

TOTALT 3 250 personer  

 

Utöver detta finns även 560 vårdplatser som inte förväntas generera någon efterfrågan på 

parkering. Nattetid förväntas persontätheten i regel vara lägre eftersom många mottagningar är 

stängda utanför kontorstid.  

 

2.5 Efterfrågans variation 

Utöver färdmedelsandelen och samtidigt antal närvarande beror efterfrågan på parkering på hur 

många personer som kan förväntas resa med samma fordon. Gällande färdmedelsfördelningen 

visar en omvärldsbevakning att det finns mycket lite erfarenheter kring hur olika målgrupper 

reser till vårdinrättningar. Detta är dessutom styrt av en rad olika förutsättningar varav många är 

lokalt betingade. När det gäller det antal personer per fordon (beläggning) finns heller inte här 

specifika uppgifter för vårdinrättningar. I Trafikverkets ”Analysmetod och samhällsekonomiska 

kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 7.0” anges en beläggning för regionala arbetsresor på 

1,13 och för regionala tjänsteresor 1,31. Ett avrundat medelvärde av dessa på 1,2 har antagits 

som beläggning för verksamma. För besökare och patienter finns inga motsvarande värden. För 

regionala privatresor uppgår beläggningen enligt ASEK till 1,59. För besökare och patienter har 
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ett nedåt avrundat värde på 1,5 har antagits vilket motsvarar att det reser två personer i 

vartannat fordon. Det kan finnas anledning att anta att beläggningen per fordon är högre både för 

gruppen besökare och för patienter som ofta blir skjutsade till sjukhuset. Värdet 1,5 kan med ett 

sådant resonemang anses ligga på ”säkra sidan”. 

 

I figurerna nedan redovisas hur efterfrågan varierar med antal närvarande personer vid olika 

exempel på färdmedelsandelar och ett givet antal personer per fordon. 

 

 

 

 

Figur 2. Efterfrågan på parkering för besökare utifrån antal samtidigt närvarande och olika färdmedelsandelar 

med bil (Andel 67 %, 50 % och 30 %). Antagen beläggning är 1,5 personer per fordon.  

 

 

 

Figur 3. Efterfrågan på parkering för anställda utifrån antal samtidigt närvarande och olika färdmedelsandelar 

med bil (Andel 67 %, 50 % och 30 %). Antagen beläggning är 1,2 personer per fordon.  
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Det övergripande budskapet i dessa figurer är att olika antaganden kan leda till relativt stora 

spann i efterfrågan på parkeringsplatser. I kapitel 3.3 beskrivs de färdmedelsfördelningar som 

antagits som utgångspunkt för den fortsatta planeringen. 

 

2.6 Antaganden 

Som utgångpunkt för beräkning av efterfrågan på bilparkering (se kapitel 3) har följande indata 

använts: 

 

• Samtidigt antal närvarande:  3 250 personer enligt tabell 1  

• Antal personer per bil för anställda:  1,2 

• Antal personer per bil för besökare:  1,5 

• Yta sjukhusbyggnad:   200 000 (+50 000) kvm BTA  
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3. SAMMANSTÄLLNING AV EFTERFRÅGAN 

3.1 Scenarier färdmedelsfördelning 

Som beskrivs i kapitel 2 råder stora osäkerheter vid bedömning av efterfrågan på antalet P-

platser. Mot bakgrund av detta görs några olika beräkningar utifrån möjliga scenarier. Med 

antaganden som redovisas i kapitel 2 blir efterfrågan på P-platser för bil enligt tabell 3.1 nedan 

vid olika scenarier för färdmedelsandelar för bil. De scenarier som beskrivs i tabellen nedan är: 

 

I den övergripande rapporten om trafiken diskuteras olika scenarier om färdmedelsfördelningen. 

Nedan visas motsvarande beräkning på efterfrågan på antalet P-platser för respektive scenario. 

 

1. Scenario låg – ett antagande om låg bilanvändning 

2. Scenario Trafikverkets trafikalstringsverktyg – genomsnittlig bilandel oavsett användartyp 

3. Scenario RVU (resvaneundersökning) Skåne – bilandelar vid arbetsresor resp vård i 

Helsingborg enligt RVU Skåne  

4. Scenario hög – ett antagande om hög bilanvändning 

 

Tabell 4. Beräkning av mängd bilparkering i olika scenarier. 

 

 

I syfte att bidra till en låg bilanvändning är det eftersträvansvärt att uppnå det antal P-platser 

som visas i de grönmarkerade områdena.  

 

3.2 Omvärldsbevakning 

En omvärldsbevakning av ett antal sjukhus gjord våren 2022 visar följande utbud av 

parkeringsplatser. 

 

Tabell 5. Omvärldsbevakning av antal P-platser vid olika sjukhus. 

 

 

Som framgår av tabell 5 Tabell 5. Omvärldsbevakning av antal P-platser vid olika sjukhus.varierar 

antalet parkeringar per 1000 BTA mellan 4-13. Det är också stor variation i fördelningen mellan P-

platser för anställda respektive besökare. Vid planeringen av Helsingborgs nuvarande sjukhus 

Scenario 1 2 3 4

Färdmedelsfördelning anställda 0,33 0,39 0,53 0,65

Färdmedelsfördelning besökare 0,6 0,39 0,58 0,75

Färdmedelsfördelning patienter 0,75 0,39 0,58 0,85

Efterfrågan parkering anställda 454 536 729 894

Efterfrågan parkering besökare 320 208 309 400

Efterfrågan parkering patienter 400 208 309 453

Summa efterfrågan parkering 1 174 952 1 347 1 747

Läge i staden kvm BTA Anställda Antal P personal Antal P besökare Antal P totaltAntal P/1000 BTA

Umeå Centralt 330 000 5 400 261 1 909 2 170 7

Västerås Centralt 235 000 4 000 1 753 714 2 467 10

Norrköping Perifert 130 000 2 200 1 100 550 1 650 13

Linköping Centralt 405 000 6 000 276 1 365 1 641 4

Karlstad Centralt 208 900 3 800 684 863 1 547 7

Luleå Perifiert 141 000 2 347 1 073 677 1 750 12
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användes planeringstalet 8 P-platser per 1 000 kvm BTA. Det finns generellt mycket lite uppgifter 

om hur den verkliga användningen ser ut i de studerade exemplen. 

 

Beräkningen av P-platser innehåller stora osäkerheter vilket beskrivs ovan. Sjukhusets placering 

kommer sannolikt att innebära en ökad bilanvändning jämfört med dagsläget. Enligt Trafikverkets 

alstringsverktyg innebär det perifera läget att antalet bilresor kan öka ca 25 % jämfört med 

dagsläget och därmed motsvarande när det gäller efterfrågan på parkering. Med dagens 

planeringstal på 8 P per 1000 m2 BTA skulle detta innebära 8*1,25=10 P per 1000 m2 BTA 

 

Inriktningen bör vara att skapa en så flexibel lösning som möjligt när det gäller att kunna anpassa 

efterfrågan på parkering i det fall denna förändras över tid. 

 

3.3 Planeringstal P för bil 

Som framgår av tabell 2 råder relativt stora spann vad gäller efterfrågan på parkering utifrån 

antagande om färdmedelsfördelning, ca 1 200 – 1 800 st. I det samlade trafikrapporten föreslås 

följande färdmedelsfördelning på: 

 

• ca 50 % av de anställda 

• ca 67 % (2/3) av besökarna  

• ca 80 % av patienterna  

 

Utgående från tabell tabell 4 ovan innebär detta ett medelvärde av scenario låg och hög 

motsvarande en efterfrågan på totalt 1 500 P-platser med flexibilitet att utöka med 20 % till ca 

1 800 P-platser. Fördelat på användargrupp innebär detta: 

 

• 670 P för anställda 

• 380 P för besökande 

• 450 P för patienterna 

 

Anläggandet av ca 1 500 P-platser motsvarar 1 500 / 200 = 7,5 P-platser per 1000 kvm BTA 

vilket är lägre än de 8 P-platser per 1000 kvm BTA som tidigare använts i planeringen. Som 

beskrivs i kapitel 3.2 finns kan det förväntas att det blir en högre bilanvändning i det nya läget 

jämfört med det nya. 

 

Planeringstalet är alltså en balans mellan dagens situation och resmönster och riktningen mot att 

skapa förutsättningar för hållbarhet. För att nå denna andel kommer det att krävas en rad 

åtgärder som skapar förutsättningar för hållbart resande vilket beskrivs i den samlade 

trafikrapporten. 

 

3.4  Planeringstal P för cykel 

I dag finns ca 650 P-platser för cykel framför allt i anslutning till huvudentrén. Ett stickprov i april 

2022 visade på en beläggning på ca 75 %. Variationen i beläggningsgrad är relativt stor även på 

korta avstånd från entréerna vilket innebär att korta avstånd prioriteras högt av cyklisterna. Det 

faktum att det är i princip fullbelagt på den inhägnade cykelparkeringen visar att detta är en 

efterfrågad kvalitet vilket gör att man kan acceptera ett något längre gångavstånd. 

 

En omvärldsbevakning visar att man i stor utsträckning, liksom för bil, hänvisar till särskild 

utredning när det gäller efterfrågan på P-platser för cykel. De normer som finns inom vård visar 

på en efterfrågan på 20-25 P-platser per 1000 kvm BTA. I detta fall skulle det innebära ca 5 000 
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– 6 250 P-platser vilket bedöms som för högt i detta sammanhang med hänsyn till antalet 

samtidigt närvarande. GCM-handboken (SKR) presenterar ett tal på 0,3-0,5 per anställd vilket 

betyder en färdmedelsandel på 30-50 % för cykel. I detta fall innebär det ca 900-1 500 P-platser 

för cykel. 

 

Som beskrivs i den samlade trafikrapporten antas en färdmedelsfördelning för gång och cykel på 

18 %. Med ett antagande om att 12 %-enheter av dessa cyklar till sjukhuset innebär det en 

efterfrågan på ca 700 P-platser för cykel. I syfte att ha beredskap för en kommande framtida 

ökning av cykeltrafiken i kombination med att antalet P-platser för cykel också behöver 

tillgodoses mer spritt jämfört med bilparkeringen föreslås ett högre planeringstal motsvarande 

cirka 1 500 P-platser. En andel av dessa föreslås samlas i ett strategiskt placerat cykelgarage 

integrerat i planerat parkerings-/mobilitetshus vid huvudentrén medan andra skapas i närheten 

av entréer i form av mindre väderskyddade cykelhubbar där möjlighet till säker förvaring finns. 

Ett utbud av cykelställ för ”korttidsparkering” av cyklar föreslås också i anslutning till entréerna. 

 

Det är av stor vikt att skapa ett attraktivt, lättillgängligt och tryggt P-garage för cykel. Nedan 

visas exempelbilder på olika sätt att utforma ett cykelgarage. 

 

 

 
 Information om beläggning i digitala skyltar. 

 
Tydlig utmärkning på golvet för identifiering. 

 
Unikt nummer på varje ställ. 

 
Cykelparkeringsledning längs med cykelbanorna. 

 

Figur 4. Exempel på utformning av cykelgarage. 
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4. EFTERFRÅGAN PÅ ANGÖRINGSPLATSER 

 

Anställda samt drift och serviceanställda 

Anställda samt driftanställda antas använda avsedda P-platser i P-husen och har därför ingen 

efterfrågan på angöringsplatser. I dag finns ett 25-tal P-platser för anställda i anslutning till 

administrationsbyggnaden. För det framtida sjukhuset föreslås att endast P-platser för 

funktionshindrade ska finnas i anslutning till andra entréer än huvudentrén och 

akutmottagningen. 

 

Besökare och patienter 

Besökare (anhöriga) antas i huvudsak använda P-husen. Detta gör även patienterna men i denna 

grupp kan en andel av patienterna inte köra själva. Av patienterna som kommer med bil dagtid 

antas hälften få skjuts till sjukhuset. Hälften av dessa antas i sin tur behöva angöringsplatser inne 

i området innan bilarna parkeras i P-hus, eller lämnar området, vilket motsvarar ca 25 fordon per 

timme. Antaget 15 minuters uppehållstid motsvarar detta ca 6 P-platser i genomsnitt. Vid dagens 

huvudentré finns angöringsplats för ca 10 personbilar samtidigt. Vi antar att dessa förväntas vara 

tillräckliga även i framtiden. Utöver dessa finns idag 9 P-platser för funktionshindrade vilket även 

bör finnas i framtiden. Totalt föreslås därför ca 20 P-platser efterfrågas vid huvudentrén varav 

hälften bör vara för funktionshindrade. 

 

Ca 10 fordon per timme antas ha akuten som målpunkt. Majoriteten av patienterna antas bli 

skjutsade. Med antagandet att hälften av de som skjutsar patienterna också följer med in på 

mottagningen efterfrågas 30 P-platser (med en antagen uppehållstid på 3 timmar). I anslutning 

till dagens akutmottagning finns 28 P-platser + 3 P-platser för funktionshindrade.  Vi antar att 

dessa är tillräckliga även i framtiden och därför bör det vid akutmottagningen finnas plats för 30 

personbilar varav 3 för funktionshindrade.   

 

Utöver ovanstående bör angöringsplatser anordnas efter behov vid de entréer där det bedöms 

relevant. 

 

Serviceresor 

De 150 fordonsrörelserna antas fördelas jämnt dagtid, dvs 150/9=17 fordonsrörelser. Detta 

motsvarar att knappt 10 fordon per timme angör sjukhuset. I anslutning till huvudentrén föreslås 

plats för 5 st P-platser för samtidig hämtning/lämning vilket ungefär motsvarar dagens utbud. 

Utöver ovanstående bör angöringsplatser för serviceresor anordnas efter behov vid de entréer där 

det bedöms relevant. 

  

Godstransporter 

De 100 förväntade fordonsrörelserna för gods antas jämnt fördelade framför allt dagtid vilket 

innebär 100/9= 11 fordonsrörelser per timme motsvarande fem fordon per riktning och timme. 

Dagens sex angöringsplatser på befintligt sjukhus anses inte vara tillräckligt samt att 

manövreringsutrymmet är för litet. Personbilstransporter angör idag till viss del på 

angöringsplatser avsedda för tunga fordon.  

 

I den framtida lösningen är det viktigt att skapa gott manöverutrymme. Gällande inflödet bör 

plats skapas för minst 8 tunga fordon och lika många för lätta fordon för att kunna hantera toppar 

i belastningar (motsvarande ca 30 % av fordonen på plats samtidigt). För utflödet i form av tvätt 

och övrigt avfall bör plats för minst 8 tunga fordon skapas. Logistiskt är det viktigt att fysiskt 

skilja på in- och utflöde samt att backningsrörelser undviks så långt det är möjligt.  
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5. YTTRE TRENDER OCH PÅVERKANDE FAKTORER 

Det finns omvärldsfaktorer och trender som kan komma att påverka behovet av parkering i 

framtiden. Exempelvis kan elektrifiering och automatisering av fordonsflottan, nya fordonstyper, 

delningstjänster och ökad e-handel förändra synen och efterfrågan på parkering.  

 

Försäljningen av antalet eldrivna bilar förväntas öka de kommande åren. Elbilsförsäljningen har 

dock ingen uppenbar betydelse för den totala efterfrågan på parkering eftersom elbilar, precis 

som andra bilar, också behöver parkeras. Trenden påverkar dock utformningen av parkering 

eftersom ett ökat behov av laddplatser kan bli aktuellt inom en relativt snar framtid. Det kräver 

att laddstolpar, eller åtminstone plats för laddstolpar, anläggs på nya parkeringar.  

 

Automatisering förväntas i framtiden kunna påverka sättet vi reser på och därmed påverka 

användningen av parkering. Automatiserade bilar kan potentiellt minska behovet av parkering 

eftersom fordonet själv kan parkera sig på mer perifera platser.  

 

Automatiseringen av fordonsflottan kan innebära självkörande fordon för privat bruk eller som 

delat fordon. Dessa två scenarier kan få olika påverkan på efterfrågan av parkering. Om 

utvecklingen av självkörande fordon utvecklas tillsammans med delningstrenden visar 

beräkningar att antalet bilar skulle kunna minska. Även efterfrågan på parkering förväntas då 

minska drastiskt i och med att varje fordon får en betydligt högre nyttjandegrad och inte står 

parkerad lika många timmar. Om utvecklingen av självkörande fordon istället utgår från privat 

bilägande förväntas inte parkeringsefterfrågan minska i lika stor utsträckning, utan snarare öka 

resandet med bil så att fler parkeringsplatser, eller åtminstone angöringsmöjligheter vid 

målpunkter behövs. Självkörande bussar, som i viss utsträckning finns idag, kan bidra till att 

minska efterfrågan på parkering. Det är viktigt att i tidigt i planeringen beakta ett eventuellt 

utrymmesbehov för dessa. 

 

De senaste åren har nya typer av fordon, såsom elsparkcyklar, utvecklats. Den nya typen av 

fordon har potential att flytta över resor från bil till andra transportmedel eller underlätta resor 

med kombinerade färdmedel. Exempelvis kan elsparkcyklar erbjuda en tidsmässigt kortare resa 

från stationen eller busshållplatsen till arbetsplatsen eller hemmet. I Helsingborg har 

elsparkcyklarna etablerats och tillgängliggjorts för allmänheten via delningstjänster i appar, mot 

betalning. Men det finns även privatägda elsparkcyklar som är enklare att ta med sig på tåget än 

en vanlig cykel vilket kan underlätta kombinationsresor.  

 

Nya behov för cykelparkeringar kan också väntas i framtiden. Redan idag finns en utveckling där 

olika fordonstyper på cykel, såsom lådcyklar, elcyklar, cykelkärror och trehjulingar blir allt 

vanligare. Dessa fordonstyper har andra platsanspråk än en vanlig cykel vilket ställer andra krav 

på cykelparkeringen. Exempelvis kan parkeringarna behöva anpassas för fler bredare och längre 

cykelfordon med större svängradie. Även en större efterfrågan på att säkert kunna låsa fast 

cykeln, exempelvis med ramlås, väntas. Utöver privatpersoners cyklar förändras även 

näringslivets transporter bli mer cykelbaserade. 

 

Osäkerhet råder kring när, hur, var och för vem dessa trender kan komma att utveckla sig. Även 

andra omständigheter, såsom pandemier eller katastrofer kan komma att påverka resvanor, 

behov av resor och färdmedelsfördelning. Det framtidsspaningen belyser är att parkeringsutbudet 

som utvecklas idag, vid behov, bör vara flexibelt för att kunna anpassas och ställas om för annan 

användning i framtiden.  
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6. PLANERINGSPRINCIPER   

För att möjliggöra en effektiv markanvändning är frågan om hur stor del av marken som ska 

nyttjas för parkering en central fråga. En inriktning mot hållbart resande, att underlätta för 

pendling samt att arbeta med digitala och innovativa lösningar centrala: några principer att 

tillämpa för NSH kan vara:  

 

  

Parkering bör vara yteffektiv  

Yteffektiv parkering kan exempelvis vara att i högre grad satsa på cykelparkering i stället för 

bilparkering för att fler ska kunna nyttja ytan för att parkera sitt fordon. Yteffektiv parkering kan 

också innebära att bygga parkering på höjden eller hitta lösningar för samnyttjande så att 

parkeringsytan inte står tom utan används så effektivt som möjligt.  

 

Reglera efter målgruppsprioritet  

Följande prioriteringsordning av målgrupper bör användas för parkering när det gäller närhet till 

målpunkten:  

1. Patienter, särskilt angöring och parkering förrörelsehindrade 

2. Anhöriga  

3. Anställda  

 

Samla och samnyttja 

För att effektivisera markanvändningen är det viktigt att undersöka möjligheten till att samla 

parkering och utreda samnyttjandepotential. Samlade parkeringar såsom parkeringsanläggningar 

är ofta mer yteffektiva än markparkering. Dessutom kan samlade anläggningar, om de placeras 

strategiskt, öka attraktiviteten för att välja gång, cykel eller kollektivtrafik. Möjligheten att 

samnyttja parkeringen mellan bostadsområdet Östra Ramlösa och sjukhuset behöver utredas 

vidare likväl som behovet av att reglera parkeringen i närliggande bostadsområden i syfte att 

undvika överspillningseffekter. 
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Effektiv markanvändning  

• Parkering bör vara yteffektiv  

• Samla och samnyttja parkering 

• Vägled de parkerande – skapa god orienterbarhet  

• Bygg ut parkeringen etappvis i syfte att finna en balans mellan 

utbud och efterfrågan 

 

Främja hållbara resor  

• Undersök möjligheten till mobilitethus i området 

• Prioritera besökares/patienters tillgänglighet framför anställdas 

• Underlätta för kombinerade resor vid hållplatser  

• Cykelparkering nära målpunkten, längre gångavstånd till 

bilparkering för anställda 

• Planera och utforma ändamålsenlig parkering 

• Utveckla mobilitetstjänster 

• Ta höjd för utbud av laddplatser 

• Utveckla en reglering med kostnader och tider som styr i hållbar 

riktning 
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Vägled de parkerande – skapa orienterbarhet 

Genom att underlätta för de parkerande att hitta till parkering minskar söktrafiken samtidigt som 

miljön förbättras för de som bor eller rör sig i området. Ett första steg för att vägleda de 

parkerande är skyltad parkeringsledning till större, samlade parkeringar viktig där sannolikheten 

att hitta en ledig plats är stor.  

 

Undersök möjligheten till mobilitethus  

I mobilitetshus kan bilparkering erbjudas tillsammans med tjänster som uppmuntrar till ökat 

hållbart resande, såsom cykelpool, bilpool och cykelservice. Mobilitetshus eller parkeringshus är 

generellt billigare att uppföra än underjordiska parkeringsgarage och kan även medge en 

flexibilitet för framtiden där hela eller delar av byggnaden kan omvandlas till något annat än 

parkering.  

 

Cykeln nära målpunkten 

När cykelparkeringar placeras nära målpunkterna bidrar det till en ökad attraktivitet för 

cyklisterna och den totala restiden från dörr till dörr kan förkortas. Förkortad restid kan leda till 

att fler väljer cykeln som färdmedel. Särskilt viktigt är det att placera cykelparkeringar närmast 

kollektivtrafiknoder för att underlätta för pendling. Cykelparkeringarna bör utföras klimatskyddade 

och det bör också finnas möjlighet till dusch och ombyte i anslutning till cykelparkeringen.  

 

 

Samtliga ovanstående principer föreslås vara vägledande vid planeringen av parkeringen för det 

framtida sjukhuset. 
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Sammanfattning 

Denna miljökonsekvensbeskrivning syftar till att beskriva den påverkan på miljön 
ett genomförande av den aktuella detaljplanen kan komma att medföra. Den 
aktuella detaljplanen möjliggör byggnation av sjukhus på ett område i Östra 
Ramlösa. Dokumentet belyser de miljökonsekvenser som kan tänkas uppstå vid 
genomförandet av detaljplanen och hur de negativa miljökonsekvenserna kan 
minimeras och undvikas. Genomförande av planförslaget har bedömts kunna 
medföra betydande miljöpåverkan för aspekterna vatten, naturmiljö, 
landskapsbild och människors hälsa. Därutöver belyses i MKB:n risker kopplade till 
farligt gods och översvämning. 
 
Det aktuella planområdet består av jordbruksmark som är en viktig naturresurs. 
Inom planområdet finns också några dammar och ett ytvattendrag som kallas för 
Lussebäcken som är ett biflöde till Råån. Råån mynnar i sin tur ut till havet. Dessa 
vattendrag är belastade av påverkan från mänsklig aktivitet av olika typer vilket 
innebär att God status inte uppnås. Planområdet befinner sig dessutom inom ett 
vattenskyddsområde som kallas för Ramlösa hälsobrunns grundvattentäkt och 
nyttjas för produktion av Ramlösa vatten. Vattenskyddsområdet medför särskilda 
åtaganden inom området genom krav på efterlevnad av aktuella 
skyddsföreskrifter. Den här MKB:n belyser bland annat hur vattenskyddsområdet 
och vattenmiljöer kan komma att påverkas av genomförandet av detaljplanen.  
 
I MKB:n jämförs planförslagets konsekvenser på miljön och omgivningen med ett 
nollalternativ. Nollalternativet i det här fallet innebär att området planeras som 
bostadsområde med blandad karaktär enligt gällande planprogram för Östra 
Ramlösa och Helsingborg Stads översiktsplan.  
 
Nedanför finns Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 3 som illustrerar aktuella 
miljökonsekvenser och risker kopplat till nollalternativet och planförslaget.  

  

Tabell 1 Färgskala för att redovisa konsekvenserna. 
 Positiva konsekvenser 
 Ingen eller försumbar konsekvens 

 Liten negativ konsekvens 
 Måttlig negativ konsekvens 
 Stor negativ konsekvens 

 Mycket stor negativ konsekvens 
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Tabell 2  Sammanställning av bedömda miljökonsekvenser och inarbetade 
åtgärder för planalternativet jämfört med nollalternativet.  
Miljökonsekvens Nollalternativet Planalternativet 

Vatten Liten negativ konsekvens Ingen eller försumbar konsekvens 
Naturmiljö Positiv konsekvens Positiv konsekvens 

Landskapsbild Liten negativ konsekvens Liten negativ konsekvens 
Människors hälsa Ingen eller försumbar 

konsekvens 
Positiv konsekvens 

 
Tabell 3 sammanställer de risker som omfattas av planförslaget 
Risk Nollalternativet Planalternativet 

Översvämning Acceptabel Acceptabel 
Farligt gods Acceptabel Acceptabel  

 
Genomförande av planförslaget påverkar inte hydrologin inom planområdet 
eftersom åtgärder för att skydda vattnet, i form av bland annat 
dagvattenhantering i dagvattenpark, ges utrymme i detaljplanen. Schaktdjup är 
begränsat till +17 meter över nollplanet för att minimera risken för skador på 
underliggande vattenmagasin. Det kan dock föreligga viss risk för påverkan under 
genomförandetiden, då lermoränen schaktas och därför inte skyddar 
bergakviferen på samma sätt, varför särskilda hänsyn bör tas kring bland annat 
uppställningsytor. Skyddet för bergakviferen återställs när planen är genomförd 
och området hårdgjort. Därutöver föreslås en planbestämmelse om att byggnader 
ska konstrueras vattentäta. Aktuella miljökvalitetsnormer för grund- och ytvatten 
bedöms inte påverkas negativt. Planens genomförande bedöms inte medföra 
några negativa konsekvenser för vatten. 
 
I genomförandet av planförslaget kommer omgivande natur längs med 
Lussebäcken bevaras och förstärkas samtidigt som en dagvattenpark och nya 
grönytor tillkommer och ytterligare förbättrar naturmiljön i området. 
Miljökonsekvensen på naturmiljön medför positiva effekter i och med att befintliga 
naturvärden och grönytor längs med Lussebäcken kommer bevaras och 
förstärkas, samtidigt som delar av jordbruksmarken omvandlas till grönytor med 
möjlighet till högre biodiversitet och fler ekologiska strukturer.  
 
Landskapsbilden kommer att förändras när jordbruksmark omvandlas till 
sjukhusområde. Den främsta påverkan sker genom att området får en tydlig 
byggnadsvolym och en mer stadslik karaktär. Grönytorna som bevaras inom 
området ger helheten ett mildare intryck. Bedömningen ger därför en liten negativ 
konsekvens på landskapsbilden. Även i nollalternativet påverkas landskapsbilden 
då omvandling sker från jordbruksmark till bostadsområde. Konsekvensen för 
landskapsbilden bedöms i nollalternativet vara liten negativ. 
 
Rekreation och friluftsliv kommer att påverkas genom att tillgängligheten för både 
besökare och allmänhet ökar till grönytor och rekreationsområden längs med 
Lussebäcken och dagvattenparken i södra delen. Därutöver ger omvandlingen av 
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jordbruksmark till ett allmänt tillgängligt sjukhusområde med planerade grönytor 
och dagvattenpark ytterligare förstärkning av möjligheterna till rekreation. 
Genomförande av planförslaget bedöms därför ge positiv konsekvens på 
människors hälsa.  
 
Risken för översvämning är acceptabel. Markhöjningen som planeras utföras inom 
kvartersmarken bidrar till nivåskillnader där naturområden och 
fördröjningsdammar för dagvatten planeras i lågpunkter. Det kommer ge vattnet 
naturliga vägar att rinna till uppsamlingsdammarna. Genomförandet av 
planförslaget medför en minskning av översvämningsrisken i och med 
tillkommande dagvattendammar och förbättring av svämområden. 
 
Österleden/väg 111 är försedd med skyddsåtgärder eftersom den är en 
rekommenderad led för farligt godstrafik. Risken anses acceptabel även efter 
planförslagets genomförande. Anpassade trafiklösningar kommer att möjliggöra 
god framkomlighet, vilket gör att farligt gods kan passera planområdet 
förhållandevis effektivt.  
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1. Inledning 

Enligt miljöbalken ska en detaljplan omfattas av en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) om planen kan antas medföra en betydande påverkan på miljö, människors 
hälsa eller hushållning med resurser. Syftet med en MKB är att dokumentera 
påverkan på miljöaspekter och vilka anpassningar som skett för att mildra 
påverkan på miljön under planprocessen. 
 
Den här MKB:n har upprättats för detaljplan för det nya sjukhusområdet i Östra 
Ramlösa, Helsingborgs stad. Syftet med detaljplanen är att inom planområdet i 
Östra Ramlösa möjliggöra för byggnation av ett nytt sjukhus med tillhörande 
funktioner och nödvändig infrastruktur, att bevara viktiga naturvärden i och 
omkring Lussebäcken och att främja rekreationsvärden genom park- och 
naturstråk.  
 
I samrådet med Länsstyrelsen Skåne Län som skedde i augusti 2019, diskuterades 
avgränsning av miljöbedömningen. MKB till detaljplanen för det nya sjukhuset 
avgränsades då till att behandla miljöpåverkan på vatten, hushållning med mark, 
kulturmiljö och utsläpp från transporter. (Helsingborgs stad, 2021a) Efter 
avgränsningen har arkeologisk förundersökning genomförts utan att viktiga 
kulturmiljöer identifierats, varför någon betydande påverkan inte bedöms vara 
aktuell, och kulturmiljö behandlas därför inte vidare i denna MKB. 

2. Metod för bedömning av konsekvenser 

2.1 Bedömning av miljökonsekvenser 
En MKB är både en process och ett dokument som fungerar som beslutsunderlag. 
Processen kring MKB:n ska integrera miljöaspekterna i planeringen så att en 
hållbar utveckling främjas. Arbetet med MKB:n ska också ge möjlighet till en ökad 
insyn för allmänhet och organisationer och på det sättet bidra till ett breddat 
kunskapsunderlag. Dokumentet MKB sammanfattar processen och slutsatserna är 
ett viktigt beslutsunderlag för detaljplanen. 
 
MKB:n ska beskriva den föreslagna detaljplanens påverkan på miljö, människors 
hälsa och hushållningen med naturresurser och belysa vad som är viktigt att tänka 
på i den fortsatta planeringen för att undvika eller begränsa negativ påverkan på 
omgivande miljö. För att bedöma vilka miljökonsekvenser som uppstår jämförs 
föreslagen detaljplan med en situation på platsen utan att planen genomförs, ett 
så kallat nollalternativ. 
Konsekvenserna bedöms utifrån planens inverkan på olika miljövärden utifrån 
detaljplanen. Höga värden och stora förändringar kan ge stora miljökonsekvenser. 
Konsekvensen kan vara positiv eller negativ, kumulativ, samverkande eller 
reducerande.  
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Bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer 
För miljökvalitetsnormer (MKN) för grundvatten respektive ytvatten görs 
bedömningen om försämring sker av någon kvalitetsfaktor samt om den kemiska 
eller ekologiska statusen/ekologiska potentialen förändras. Vid behov bedöms om 
möjligheten till att uppnå god status försämras. Se mer i avsnitt 4. 
 
Enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller finns en skyldighet att genom 
kartläggning av buller och upprättande av åtgärdsprogram sträva efter att 
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Skyldigheten 
gäller för kommuner med mer än 100 000 invånare. 
 
Miljökvalitetsnormer för luft behandlas inte i den här MKB:n eftersom någon 
betydande påverkan på luftkvaliteten inte bedöms vara aktuell. 

2.2 Bedömning av risker och säkerhet 
För kapitlet ”Risker” görs inte konsekvensbedömning enligt metoden för 
miljökonsekvenser med tanke på att risker inte är störningar som sker hela tiden. 
Istället görs bedömningen om riskerna är acceptabla eller inte. 

3. Planförslag 

Planförslaget ger möjlighet att bygga ett nytt sjukhus som uppfyller behov som 
nuvarande sjukhus inte kan. Planområdet är en del av området Östra Ramlösa, 
som är ett utpekat utvecklingsområde enligt Stadsplan 2017 (Helsingborgs Stad, 
2017). Helsingborgs stad utvecklar och expanderar staden genom att främja och 
arbeta för en hållbar användning av mark- och vattenområden. ÖP 2021 är 
stadens verktyg för att kunna uppnå vision Helsingborg 2035. Vidare behöver fler 
bostadsområden utvecklas i takt med den ökande befolkningen. (Helsingborgs 
stad, 2021a) 
 
Nuvarande lokalisering av sjukhuset ger inte möjlighet till att modernisera och 
bygga ut, varför Regionen har beslutat om en flytt av sjukhuset. I Figur 1 
nedanför finns en kartbild med den aktuella lokaliseringen för det nya sjukhuset.  
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Figur 1. På kartbilden kan vi se en gul ring på västra sidan som visar var det 
nuvarande sjukhuset finns. Den röda rektangeln i östlig riktning på kartbilden, 
illustrerar platsen för detaljplanen till det nya sjukhuset. (Google maps, 2022) 

 
Främst inom planområdets nordvästra del möjliggörs för byggnation av sjukhus 
med två källarplan. I de, nordöstra och nordvästra delarna möjliggörs för 
parkering i form av mobilitetshus. I den södra delen möjliggör planen anläggning 
av naturområde och dagvattenpark med intention att skapa höga natur- och 
rekreationsvärden. I planområdets nordöstra del möjliggörs hantering av 
dagvatten i en mindre damm. 
 
Detaljplanen möjliggör byggnation av ett flertal byggnadskroppar, och två 
expansionsytor, som kan nyttjas vid behov i framtiden och därmed möjliggör 
utbyggnad längre fram. Byggnadsvolymerna är stora, och har delvis höjder upp 
emot 50 meter för att kunna tillgodose vårdens och verksamhetens behov av 
bland annat helikopterangöring. Grävarbeten i mark begränsas i och med 
detaljplanen till +17 meter över nollplanet. För att tillgodose behovet av källare 
med minimala grävarbeten planeras markfyllnad med upp till cirka 6 meter. 
 
Längs med områdets östra del längs med Lussebäcken planeras ett område med 
höga naturvärden kopplade till vattendraget att bevaras genom bestämmelsen 
natur. Här ger planen möjlighet att utveckla området med promenad- och 
cykelstråk anpassade till naturvärdena, bland annat genom ett gång- och 
cykelstråk mellan sjukhusbyggnaderna och naturområdet kring vattendraget. 
Inom naturområdet planeras också för rekreation genom anläggande av 
gångvägar och viloplatser på ett sådant sätt att mänskliga rörelser företrädesvis 
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leds till de mindre värdefulla områdena så att de mer värdefulla områdena lämnas 
till växt- och djurlivet. Inom naturmarken planeras för infiltrerande material i 
vägkroppar så långt detta är möjligt. 
En koppling anläggs i nord-sydlig riktning och en planskild gång och cykelbro i 
östvästlig riktning kopplar samman sjukhusområdet med bostadsområden väster 
om Österleden. Utmed den västra delen planeras för ett cykelstråk (Figur 2). I den 
sydligaste delen av området sträcker sig planen söder om järnvägen för att 
möjliggöra trafiklösning för området. 
 
I områdets norra del skapas en torgplats och en infart från trafikplatsen vid 
Clausgatan, och i den södra delen skapas en dagvattenpark. Dagvattenparken 
planeras i det idag översvämningsbenägna området i planområdets södra del, och 
ska kunna hantera dagvatten från området. 
 
Längs med Österleden föreslås i underlagen till planen en bullerbarriär i form av 
vallar byggas upp. Denna är tänkt att planteras med inhemsk vegetation. Planen 
är att införliva så mycket träd och växtlighet som möjligt inom det nya 
sjukhusområdet.  
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Figur 2 Kartbilden visar plankartan (januari 2023) för området. Det orangea 
området i figuren planeras med funktionen sjukhus och tillhörande byggnader och 
parkeringsplatser. De gröna områdena i söder och öst planeras det skapas 
naturområden för rekreation. I öst blir det promenadstråk längs med Lussebäcken 
och i söder kommer det byggas en park för dagvattenhantering. 

4. Planområdets omgivningsförhållanden 

4.1 Lokalisering 
I Figur 3 nedanför illustreras var inom planprogrammet de föreslagna gränserna 
för sjukhusområdets detaljplan är. Området Östra Ramlösa ligger sydöst om 
centrala Helsingborg. Öster om planområdet är det idag jordbruksmark, men 
planprogrammet möjliggör blandad bebyggelse med bostäder. Närmast väg 
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E4/E6/E20 är ytan redan idag detaljplanelagd som område för 
logistikverksamheter. Det aktuella planområdet angränsar till Skånebanan och 
trafikplats 28 Helsingborg S i söder samt Österleden (väg 111) i väst 
(Helsingborgs stad, 2021b) 
 

 

Figur 3. Kartbilden illustrerar hela planprogrammets område. Platsen för sjukhuset 
är markerad med tjock streckad röd linje i det sydvästra hörnet. I figuren kan vi 
se att utrymme för naturpark och dagvattenpark skapats längs ned till söder inom 
den röda markeringen, samt grönområde längs med planområdets västra och 
östra sida. 

4.2 Mark- och grundvattenförhållanden 
Planområdet domineras av jordbruksmark med mestadels morängrovlera och lerig 
moränjord samt grus, sand och ytligt berg (se Figur 4) (Ramboll Sweden AB, 
2022c). 
Det genomfördes en miljöteknisk undersökning år 2020 i området som tyder på 
att det finns en lokal förorening i marken. Denna förorening har identifierats i 
mitten på planområdet där Humlegården tidigare låg. Det gäller en 
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dieselförorening efter en dieselstöld. Vid undersökning med fem 
markprovtagningar i området visade alla prover föroreningshalter överskridande 
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mycket känslig 
markanvändning (MKM) för oljekolväten, metaller, PAH-M, PAH-H, PCB, PFAS-
ämnen och dioxiner. Dessa föroreningar finns åtminstone 1,5 meter ner under 
markytan. I grundvattnet överskrider PAH-H gränsvärdet för dricksvatten. I norr 
inom planprogramsområdet står det äldre växthus där det tidigare fanns en 
plantskola. Vid en markundersökning som utfördes kring växthusen 
uppmärksammades spår av bekämpningsmedelsrester i den ytliga jorden på ett 
djup om 0,5 meter under markytan. Även mycket höga halter av nickel mättes 
upp i vattnet som fanns i tre rör runtom plantskolan. (Tyréns AB, 2022) 
 
Planområdet ligger inom skyddszonen för vattenskyddsområdet för Ramlösa 
Hälsobrunns grundvattentäkt i Ramlösa (Naturvårdsverket, 2022a). Det finns mer 
att läsa om grundvatten och grundvattentäkten i avsnitt 5.1.  
 

 

Figur 4. Kartbild över de jordarter som finns på aktuellt planområde. Mestadels är 
det morängrovlera och lerig morän. (SGU, 2022). 

 

4.3 Planförhållanden 
I översiktsplanen 2021 (ÖP 2021) framgår att det finns behov av att bygga ut 
staden. ÖP 2021 lyfter vikten av att expandera genom anpassning av 
utvecklingsområden utifrån klimatfrågor med en ambition om att värna om 
jordbruksmark, infrastruktur, ekosystem och näringsliv på bästa möjliga sätt med 
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så liten negativ påverkan som möjligt. Vikten av en god hantering av vatten är 
något som också är högt prioriterat, likaså efterlevnaden av de globala, nationella 
och regionala målen, däribland miljömålen. (Helsingborgs stad, 2021a) 
 
Planprogrammet för Östra Ramlösa från 2012 har senare utvecklats och byggts 
vidare på från ett hållbarhetsperspektiv, där det har arbetats med att förstärka de 
befintliga naturvärdena. Vad gäller kopplingar till staden har en gång-, cykel- och 
ridbro över Österleden och en tunnel under Fältarpsvägen föreslagits tillsammans 
med nya gång- och cykelstråk öster- och västerut från sjukhusområdet. Nya 
busslinjer och hållplatser ligger också föreslaget. (Helsingborgs stad, 2022a) 
 
Bedömningen är att det aktuella planområdet och dess planerade användning 
stämmer överens med översiktsplanen. Området har goda förutsättningar vad 
gäller tillgänglighet och möjligheten att efterleva behovet av att bygga ett större 
sjukhus. I ÖP 2021 finns tydligt beskrivet en önskan om att värna om 
naturförhållanden i möjligaste mån och god hantering av vatten är central. Den 
aktuella planen överensstämmer med sina åtgärder för vatten och naturmiljö med 
intentionerna i ÖP. 

4.4 Riksintressen  
Det finns riksintressen för kommunikation strax utanför planområdet. Dels väg 
E4/E6/E20 öster om planområdet, trafikplatsen Ättekulla och Skånebanan strax 
söder om planområdet och Österleden/väg 111 i västra delen, se Figur 1 
(Trafikverket, 2022).  
 
Den växande staden innebär ökade trafikflöden. En ändrad användning av 
området från jordbruksmark till sjukhusområde kommer ge lokalt ändrade 
trafikflöden, varför en trafikutredning har tagits fram i samband med planarbetet. 
Antalet fordon på väg E4/E6/E20 bedöms vara likvärdiga i nollalternativet och 
planalternativet. Platsspecifika trafiklösningar för att minska påverkan på 
riksintresse för kommunikation har identifierats i detaljplanens trafikutredning. 
Framkomligheten för trafiken bedöms bli god om föreslagna åtgärder för 
trafiklösningar i sydöst och västra delen genomförs.  
 
I sydöst föreslås en cirkulationsplats intill Ättekulla trafikplats för att skapa goda 
förutsättningar för trafikflödet. Här finns risk för köbildning innan rondellen vid 
Ättekulla trafikplats vid järnvägsspåret som korsar Trintegatan. 
 
I väst föreslås en trafikljuskorsning vid Clausgatans infart till det nya 
sjukhusområdet För att motverka köbildning är signalljus kompletterat med 
spärrområden som kan bidra till att minska risken för köbildning. Västerifrån 
bidrar det fria högersvängskörfältet till att risken för köbildning ut till trafikplatsen 
minimeras. (Ramboll Sweden AB, 2022b)  
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Bedömningen är därmed att riksintressen för kommunikation inte påverkas om i 
trafikutredningen föreslagna åtgärder genomförs, varför detta inte beskrivs 
närmare i den här MKB:n. (Ramboll Sweden AB, 2022a) 

4.5 Avgränsning 

4.5.1 Avgränsning i sak 
MKB:n har avgränsats till de aspekter där en betydande miljöpåverkan kan 
komma att bli aktuell, det vill säga vatten/hydrologi, människors hälsa, naturmiljö 
och landskapsbild. Miljökonsekvensbedömningen omfattar det som är reglerat i 
detaljplanen, inklusive inarbetade skadeförebyggande åtgärder. Rekommenderade 
åtgärder ingår inte i konsekvensbedömningen utan är rekommendationer för det 
fortsatta arbetet med detaljplanen.  
 
Det har genomförts flertalet utredningar i syfte att samla underlag för att kunna 
belysa den betydande miljöpåverkan och eventuella konsekvenser som 
genomförandet av den tilltänkta detaljplanen kan antas kunna medföra. Denna 
MKB beskriver endast översiktligt lösningar och bedömningar som redovisats i 
angränsande utredningar.  

4.5.2 Geografisk avgränsning 
Geografiskt har avgränsningen satts till den aktuella detaljplanens geografiska 
gränser, det vill säga väg 111/Österleden i väst, i höjd med Clausgatan i norr, 
Lussebäcken i öst och Skånebanan i söder. För vissa miljöaspekter som 
exempelvis yt- och grundvatten inkluderas ett större utbredningsområde i 
bedömningen av miljöpåverkan. 

4.5.3 Tidsmässig avgränsning 
MKB:n ska beskriva det tidsperspektiv inom vilket de flesta konsekvenserna 
bedöms uppstå. Avgränsningen i tid för detaljplanen för Östra Ramlösa är satt till 
samma genomförandetiden, det vill säga år 2038. 

4.6 Alternativ 
En MKB ska innehålla ett nollalternativ och en beskrivning av de platser och 
lösningar som varit aktuella i planprocessen. 

4.6.1 Nollalternativ 
Ett nollalternativ är ett teoretiskt jämförelsealternativ för det aktuella planområdet 
om detaljplanen inte kommer genomföras. Nollalternativet innebär att området i 
Östra Ramlösa inte bebyggs enligt den nu aktuella planen och att sjukhuset därför 
blir kvar på nuvarande plats. Det nu aktuella planområdet bebyggs i stället med 
bostadsbebyggelse med blandkaraktär enligt planprogrammet. Sjukhusets 
centrala placering kvarstår, vilket kan innebära svårigheter i samband med 
utveckling eller utbyggnad. Inga nya trafiklösningar skapas utöver den som är 
nödvändig för bostadsområdets tillgänglighet. 
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4.6.2 Lokaliseringsalternativ 
Fyra alternativa lokaliseringar för sjukhuset har studerats, där det ena var dagens 
placering (Figur 5). Platserna valdes med utgångspunkt i högsta möjliga 
tillgänglighet för invånare samt nåbarhet för de transporter som krävs till och från 
ett sjukhus. Helsingborgs stad och Region Skåne har utifrån platsspecifika 
bedömningar och kriterier landat i att placeringen i Östra Ramlösa är mest lämplig 
för ändamålet och därför ska prövas genom en detaljplaneprocess. Bedömningen 
har skett utifrån kriterier som landskap, miljö- och hälsorisker, teknisk försörjning, 
trafikinfrastruktur, områden/anläggningar av riksintresse och stadsbebyggelse för 
de lokaliseringskrav Region Skåne meddelat. Se de alternativa platserna i Figur 5 
nedanför, där lokaliseringsalternativ 1 är dagens sjukhus. (Helsingborgs stad, 
2021b) 
 

 

Figur 5. Befintligt sjukhus och de tre alternativa lokaliseringarna i 
utredningsskedet. (Helsingborgs stad, 2021b) 

 
Lokaliseringsalternativ 1. På platsen för befintligt sjukhus finns begränsade 
möjligheter till utbyggnad av både byggnader och grönytor. Marken under 
byggnaden består av berg vilket försvårar att möjliggöra de kulvertar som behövs 
för sjukhusets verksamhet. Befintliga VA-ledningar är inte kulverterade, vilket 
medför att kostnaderna för VA inte blir försvarbar ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv där kostnaden vägs mot nyttan. Vad gäller trafik så är avståndet till tåg 
längre än vad riktlinjerna medger och framkomligheten försvåras eftersom 
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trafikanter måste passera genom hela centrum för att nå sjukhuset. Sjukhuset är 
idag beläget inom riksintresse för kulturmiljö, med känsliga kulturmiljöer, samt 
inom riksintresse för naturvård Pålsjö-Domsten. En utbyggnad av sjukhusområdet 
kan komma att påverka viktiga natur- och kulturmiljövärden och riksintressen 
negativt. 
 
Lokaliseringsalternativ 2. Maria station är ett område med för liten yta för att 
kunna rymma sjukhus, grönområden och infrastruktur. Platsen skulle också kräva 
stora investeringar i vägnätet. Lokaliseringen inom ett tättbebyggt område 
begränsar möjligheterna att ansluta akuttrafik. Därutöver finns skolor och andra 
viktiga samhällsfunktioner i direkt närhet vilket inte ansetts lämpligt.  
 
Lokaliseringsalternativ 3. Inneslutningen är ett trångt område på grund av 
omkringliggande befintlig infrastruktur, samtidigt som spårbunden kollektivtrafik 
saknas i området och innebär en investeringskostnad som inte är 
samhällsekonomiskt försvarbar. Ytan ligger utanför verksamhetsområdet för 
dricks- och spillvatten samt att el, fiber och fjärrvärme saknas. Det kan också bli 
svårt att få till ett bra flöde för akuttrafiken till platsen.  
 
Lokaliseringsalternativ 4. Östra Ramlösa har visat sig vara bättre för placering av 
sjukhus än de övriga lokaliseringarna. Det som kan försvåra och ställa särskilda 
krav är att planförslaget ligger inom vattenskyddsområdet Ramlösa Hälsobrunns 
grundvattentäkt där det råder skyddsföreskrifter, vilka måste efterlevas för att 
skydda vattentäkten. (Helsingborgs stad, 2021b) 
 
 Flera faktorer som naturvärden, naturreservat, riksintressen för natur och 
kulturmiljö, har studerats under lokaliseringen och begränsar möjligheterna i flera 
av alternativen. Maria station och Inneslutningen ligger långt från spårförbindelser 
och ytorna blir för små för att kunna få plats med bra kollektivtrafikanslutningar 
vilket innebär mer biltrafik med tillhörande utsläpp av klimatgaser. Samtliga 
platser ligger på åkermark eller i grönområden vilket inte särskiljer alternativen 
från Östra Ramlösa. Sammantaget är det bara Östra Ramlösa som uppfyller 
kraven på yta, tillgänglighet och infrastruktur samtidigt som 
investeringskostnaderna inte vida överstiger den samhällsekonomiska nyttan. 
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5. MILJÖKONSEKVENSER 

5.1 Vatten 

5.1.1 Förutsättningar  
Hela planområdet är beläget inom skyddszonen för vattenskyddsområdet Ramlösa 
Hälsobrunns grundvattentäkt i Ramlösa (Figur 6). De gällande 
skyddsområdesbestämmelserna för vattenskyddsområdet beslutades av 
Länsstyrelsen i Skåne län 2004-02-11 och innebär specifika krav och åtgärder för 
att skydda grundvattentäkten. Det innebär att det kan ställas specifika krav för 
byggskedet och drift av byggnaderna inom området. Ramlösa vattentäkter tar sitt 
vatten från en åtskild akvifär långt ner i marken under ett tjockt berglager. Så 
länge lagret inte punkteras av exempelvis borrning, bedöms varken vattnets 
kvalitet eller kvantitet påverkas negativt (Tyréns AB, 2022).  
 
Hela området är beläget inom en grundvattenförekomst, där grundvattenakviferen 
finns i berget under området. Grundvattennivåerna inom planområdet är ytliga, 
vilket bekräftades genom borrning utförd 2020 där grundvattennivån uppmättes 
till ungefär 1-1,5 meter under markytan. (Tyréns AB, 2022)  
 

 

Figur 6. Den skrafferade oregelbundna ytan med tjock blå kantlinje illustrerar 
gränserna för vattenskyddsområdets skyddszon (Naturvårdsverket, 2022a) 
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Ytvatten 
Lussebäcken rinner genom planområdets östra del och ned i den södra delen för 
att sedan rinna vidare väster ut mot Ramlösa brunnspark (Figur 7). Lussebäcken 
är påverkad av mänsklig aktivitet såsom markanvändning av olika slag och 
miljökvalitetsnormerna är desamma som för Råån, se statusklassning och MKN 
(Länsstyrelsen, 2022). Fosfor är ett utpekat ämne som påverkar 
ytvattenförekomsterna markant genom näringstillförsel via dagvattnet, enligt 
utförda recepientpåverkansanalyser (Ramboll Sweden AB, 2022c). 
 

 

Figur 7 Visar genom blå markering på kartbildens östra sida var Lussebäcken 
rinner genom området. Vidare i den södra delen mynnar den sedan ut i väster 
under Österleden/väg 111. (SGU, 2022) 

 
Råån är ett huvudavrinningsområde som mynnar i havet. Rååns avrinningsområde 
är föroreningspåverkat genom mänsklig aktivitet från enskilda avlopp, 
jordbruksmark, tätortsrelaterade verksamheter såsom dagvattenbelastning och 
infrastruktur. Det har även utförts uträtning och rensning av Råån vilket har 
medfört att vattenförekomstens morfologi och hydromorfologi påverkats negativt. 
Morfologiska tillståndet har otillfredsställande status och den hydromorfologiska 
statusen är satt till dålig status enligt miljökvalitetsnormerna. Konnektiviteten i 
vattendragen har otillfredsställande statuts vilket i sin tur påverkar akvatiska 
organismer negativt. Dessa faktorer påverkar även fisk som har måttlig status. 
Vattendragets ekologiska status är måttlig. (Tabell 4) 
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Enligt karttjänsten VISS är provtagning utförd som tyder på negativ påverkan av 
miljöfarliga ämnen i ytvattnet där ett eller flera så kallade särskilda förorenande 
ämnen (SFÄ) är uppmätta till halter över aktuella gränsvärden. Höga halter 
miljögifter såsom till exempel nitrat, imidakloprid, Bromerad difenyleter samt 
kvicksilver och kvicksilverföroreningar. Den kemiska ytvattenstatusen bedöms 
vara uppnår ej god.  
 
Råån har kvalitetskrav och är satt till att uppnå God ekologisk status och God 
kemisk status inom tidsfristen 2027, med risk för att MKN inte uppnås. 
(Länsstyrelsen, 2022) 
 

Tabell 4 Aktuell statusklassning och miljökvalitetsnormer för Råån och 
Lussebäcken samt den tidsfrist som nytt kvalitetskrav ska uppnås. 
Ekologisk status  Kemisk ytvattenstatus (utan överallt 

överskridande ämnen) 
Status 2021 

 
Kvalitetskrav och 
tidpunkt 

Status 2021 
 

Kvalitetskrav och 
tidpunkt 

Måttlig ekologisk 
status 

Risk att God 
ekologisk status ej 
uppnås 2027 

Uppnår ej god 
ytvattenstatus 

Risk att God kemisk 
ytvattenstatus ej 
uppnås 2027 

Dagvatten och överskottsvatten från vägområden 
Planområdet består av åkermark med en sänka som fungerar som ett svämplan i 
den södra delen av planområdet. Det finns vägar på västra och södra sidan. Den 
anlagda fördröjningsdammen i områdets sydöstra sida fungerar som uppsamling 
för dagvatten från Köpingegårdens industriområde. (Stadsbyggnadsförvaltningen 
Helsingborgs stad, 2015) 

5.1.2 Utvärderingskriterier 

Vattenskyddsområde och grundvatten 

Miljökvalitetsnormer och statusklassning av grundvatten är bestämmelser om 
kvalitet på vattenmiljön, vilka fastställs med stöd av 5 kap MB, enligt 
vattenförvaltningsförordningen. Riktvärden som beslutas ska anpassas efter den 
aktuella grundvattenförekomsten. Miljökvalitetsnormerna fastställs för de 
grundvattenförekomster som bedömts riskera inte uppnå god kemisk status. Alla 
grundvattenförekomster ska utöver den kemiska statusen, eftersträva 
miljökvalitet i form av god kvantitativ status. Dessa miljökvalitetsnormer beslutas 
i syfte att skydda grundvattnet och anslutande akvatiska ekosystem. (SGU-FS 
2013:2) 

Ytvatten 

Miljökvalitetsnormer (MKN) och statusklassning av ytvatten är bestämmelser om 
kvalitén på vattenmiljön, vilka fastställs med stöd av 5 kap MB, enligt 
vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 
HVMFS 2013:19. Miljökvalitetsnormerna är ett rättsligt verktyg vilket ställer krav 
(kvalitetskrav) på vattnets kvalitet till en viss tidpunkt. Det innebär att inom ett 
visst tidsintervall ska ytvattenförekomsten uppnått det miljökvalitetsmål som 
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eftersträvas, det vill säga en förbättring mot tidigare status. Alla ytvatten i Sverige 
(sjöar, vattendrag, kustområden) är indelade i vattenförekomster, vilka 
klassificeras utifrån vattnets nuvarande status av Vattenmyndigheten i respektive 
vattendistrikt. Klassning görs av biologiska, kemiska, hydromorfologiska och 
fysikaliska bedömningsparametrar, så kallad kvalitetsfaktorer, vilka bygger upp 
och avgör den övergripande klassningen av Ekologisk och Kemisk ytvattenstatus. 
Klassningen görs i en femgradig skala från dålig status till hög status, där målet 
enligt vattenförvaltningsförordningen är att uppnå åtminstone god status. Enligt 
försämringsförbudet får inte statusen försämras i en vattenförekomst för någon 
kvalitetsfaktor. 

Dagvatten och vägdagvatten 
Utvärderingskriterier för hur dagvattnet och vägdagvatten påverkar omgivande 
vatten kan exempelvis vara genom provtagning i utsläppsrecipient. Dagvatten och 
vägdagvatten planerar samlas upp i anpassade anläggningar för rening (Ramboll 
Sweden AB, 2022c). 

5.1.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att inget sjukhus byggs på platsen. Istället tas området i 
anspråk som bostadsområde av blandad karaktär i enlighet med planprogrammet. 
Det innebär en mindre risk för påverkan på vattenskyddsområdet, eftersom 
bostadshus sällan har två källarplan. Däremot kan grundvattnet fortfarande 
påverkas i och med att det finns ytligt på vissa delar av planområdet. Förorenade 
massor hanteras i båda alternativen och mängden föroreningar i mark som kan 
spridas till vatten minskar. Byggnation av bostadsområde på platsen bedöms 
medföra liten negativ påverkan på främst grundvattenmagasin och 
vattenskyddsområde. 
 
I och med att planområdet ligger inom ett vattenskyddsområde gäller specifika 
krav för att skydda vattnet. Det innebär att tvätt av fasader, bilar, båtar 
exempelvis inte är lämpligt. Hantering av kemikalier eller petroleumprodukter kan 
kräva förebyggande åtaganden eller anmälan till kommunen. Det är inte säkert att 
privatpersoner som bosätter sig i området förstår innebörden och vikten av att 
efterleva dessa bestämmelser, eller inte vet om att de bosätter sig inom ett 
vattenskyddsområde. Det kan handla om tvätt av fordon, fasad eller användande 
av kemikalier som riskerar att bidra till att förorena eller påverka vattnet negativt 
inom området. Risken går dock att minska genom information, varför 
konsekvensen av boende bedöms som liten negativ för både ytvatten, 
grundvatten och vattenskyddsområde.  
 
Dagvatten och vägdagvatten kommer behöva hanteras läckagefritt utifrån kraven 
från vattenskyddsföreskrifterna, oavsett typ av byggnader (Ramboll Sweden AB, 
2022c). Det som kan skilja sig är lägre tryck från trafik vilket medför mindre 
vägdagvatten att samla upp, åtminstone mindre påverkat vägdagvatten.  
 
Under byggnationen av ett bostadsområde förmodas denna ske i etapper eller 
genom olika byggherrar, varför samordnad hantering av maskiner, kemikalier 
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massor och masstransporter kan vara svårare. Samtidigt är det osäkert om 
byggnation av ett bostadsområde skulle medföra samma mängder markfyllnad 
inom området. Nollalternativets genomförande bedöms därför medföra liten 
negativ konsekvens kopplat till risker för vatten i samband med masstransporter. 
 
Då planen inte medför någon påverkan på grundvatten, och dagvatten inom 
området hanteras bedöms detaljplanen inte medföra någon negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 
Sammantaget bedöms konsekvenserna för vatten i nollalternativet till liten 
negativ, främst kopplat till byggskedet. 

5.1.4 Inarbetade åtgärder 
 Byggnader förses inte med dränering utan konstrueras vattentäta för att 

minska påverkan på grundvatten. 
 Svämområdet i planområdets södra del utvecklas till naturområde och 

dagvattenpark.  
 Dagvattendammar tillkommer för att fördröja och rena dagvatten. 
 Dagvattenmagasin anläggs inom området. 

5.1.5 Konsekvenser av planförslaget 
Vidtas åtgärder som framgår i den hydrogeologiska utredningen så bedöms 
vattenskyddsområdet inte påverkas negativt (Tyréns AB, 2022). 
 
Ramlösa Hälsobrunns Vattenskyddsföreskrifter påverkar byggnationen av 
Helsingborgs nya sjukhus genom att specifika åtgärder behöver vidtas för att 
minimera eventuella risker att förorena grundvattnet i vattenskyddsområdet. Både 
under byggskedet och driftskedet. Sjukhus är i sin art inte en förorenande 
verksamhet. Att konstruktionen av byggnaderna ska utföras vattentäta och utan 
dränering medför ytterligare minskad risk för påverkan på grundvatten från 
byggnaderna (Ramboll Sweden AB, 2022c). Risken för påverkan bedöms vara liten 
negativ.  
 
Detaljplanen möjliggör grundläggning med två källarplan inom sjukhusområdet. 
Påverkansområdet beräknas bli cirka 370 meters radie från hela berörda 
planområdet i alla riktningar vad gäller hydrogeologisk aspekt (Tyréns AB, 2022). 
För att schakterna för källarplanen ska bli mindre, är planen att fylla området med 
ungefär 6 meter fyllnadsmassor. Den stora mängden fyllnadsmassor, i främst den 
norra delen av området, kan komma att innebära påverkan på vatten under 
byggskedet. Denna påverkan bedöms dock hanterbar och lokal, då 
masstransporter i denna typ av byggnationer bedöms kunna samordnas i hög 
grad.  
 
Under byggskedet är en grundvattensänkning nödvändig för att skydda 
grundvattnet mot eventuella föroreningar under genomförandet. 
Påverkansområdet blir vid en grundvattensänkning beroende av dräneringsdjupet. 
Vidtas de åtgärder som föreslås i den hydrogeologiska utredningen (Tyréns AB, 
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2022) och dagvattenutredningen (Ramboll Sweden AB, 2022c) för att skydda 
grundvattnet bedöms planen inte medföra någon negativ konsekvens.  
 
Detaljplanen möjliggör hårdgjorda ytor inom ungefär en tredjedel av 
sjukhusområdet. Hårdgjorda ytor kan medföra en minskning av 
grundvattenbildningen. Effekten av denna minskning bedöms vara försumbar. 
Sammantaget bedöms varken den kvalitativa eller kvantitativa statusen för 
grundvattenförekomsten Helsingborgsandstenen påverkas negativt.  
 
Vid drift av sjukhuset är det inte troligt att närliggande vattenmiljö skulle hotas av 
tvätt från bilar, fasad eller hantering av kemikalier på ett sådant vis så det 
riskerar påverka vattnet negativt. Detta för att ett sjukhus som verksamhet 
förväntas hantera för verksamheten och byggnadernas underhåll nödvändiga 
kemikalier på ett försvarbart sätt och i samråd med myndigheter vid 
tveksamheter.  
 
I och med planförslagets genomförande kommer marken inte längre nyttjas för 
jordbruksändamål. Detta innebär en minskad gödsling av marken, och minskad 
utlakning av näringsämnen, bland annat fosfor, till vatten. Lussebäcken är starkt 
påverkad av bland annat övergödningsproblematik som delvis är kopplad till ett 
aktivt jordbruk. Därutöver skapas inom området en dagvattenpark för fördröjning 
av vatten, vilket ofta också fastlägger delar av de näringsämnen och föroreningar 
som finns i vattnet. Genomförandet av planen bedöms medföra en positiv 
påverkan på vattenkvaliteten i Lussebäcken och Råån, främst i och med minskad 
näringstillförsel från området.  
 
Ytvattnet bedöms inte påverkas negativt från områdets dagvatten och 
vägdagvatten, så länge dessa ytavrinningar hanteras i läckagefria 
uppsamlingsmagasin och dammar såsom det föreslås i dagvattenutredningen och 
den hydrologiska utredningen (Ramboll Sweden AB, 2022c). 
 
Källarutrymmen på sjukhusbyggnaden konstrueras vattentäta vilket, trots att det 
inte är huvudsyftet med konstruktionen, minskar risken för utsläpp av 
föroreningar från sjukhuset till Lussebäcken (Ramboll Sweden AB, 2022c). 
Sjukhus är i sin art heller inte någon förorenande verksamhet. Risken för 
föroreningsutsläpp bedöms vara låg.  
 
Områden för dagvattenhantering planeras i planområdets östra och västra 
utkanter för att inte konkurrera med andra underjordiska konstruktioner. Enligt 
beräkningar utförda kommer dagvattenledningarna behöva avleda cirka 2,1 
kubikmeter per sekund vilket motsvarar 1 100 millimeter. Dammar kommer 
konstrueras för fördröjning som kan fördröja motsvarande 30-årsregn under 250 
minuter. Dagvattenparken planeras för att kunna fördröja vatten i en sådan 
omfattning att den kulverterade delen av Lussebäcken inte påverkas vid skyfall. 
För att minimera risken för negativ påverkan på Lussebäckens MKN kommer 
seriekopplade dammar, växtbäddar eller skelettjordar anläggas. För att minska 
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halten av kvicksilver och PAH-ämnen krävs ytterligare anläggningar för att 
underskrida kommunens satta riktvärden för dagvatten. Tak avleds via stuprör till 
ledningsnätet och markytor leds till strategiskt placerade dagvattenanläggningar. 
Fördröjningen sker i dagvattendammarna nedströms och en liten del fördröjs i 
dagvattenanläggningarna uppströms. Rening av vattnet sker i växtbäddar, 
skelettjordar och dagvattendammarna. Skyfall hanteras genom höjdskillnaderna 
där det skapas skyfallsvägar till lågpunkterna. (Ramboll Sweden AB, 2022c) 
De södra delarna av området, där det enligt undersökningar kan förekomma 
artesiskt vatten, kommer att avsättas som dagvattenpark med fokus på 
fördröjning och rening av dagvatten för att minimera risken för översvämning och 
spridning av föroreningar.  
 
Sammantaget bedöms hanteringen av vatten i planförslaget medföra en liten 
negativ påverkan. 

5.1.6 Föreslagna ytterligare åtgärder 
 Dagvattendammarna bör förses med tät botten för att motverka 

infiltration av föroreningar till grundvattnet, då det är beläget inom 
vattenskyddsområde, konstruktionen bör också vara dimensionerad att 
tåla grundvattentryck underifrån (Ramboll Sweden AB, 2022c)  

 Hantering av kemikalier och transporter inom området, liksom förvaring 
av dessa och eventuellt bränsle till reservaggregat och liknande funktioner 
bör kravställas vid anläggande för att säkerställa att 
vattenskyddsområdets bestämmelser följs. 

5.2 Naturmiljö  

5.2.1 Förutsättningar  
Det finns inga utpekade nationella eller regionala områdesskydd för naturmiljö 
inom planområdet eller den närmsta omgivningen. Planområdet utgörs till största 
delen av jordbruksmark som är av nationell betydelse (Helsingborgs stad, 2019). 
Det finns också en åkerholme inom det aktuella planområdet. Åkerholmar är 
biotopskyddade enligt generella biotopskyddet och kräver dispens. Inga fynd av 
naturvårdsarter som kan påverkas negativt av detaljplanen har gjorts inom 
planområdet. (Tyréns AB, 2021b) 
 
Lussebäcken som rinner genom planområdets östra del (Figur 7) har ett högt 
naturvärde och är utpekad som ett värdefullt skyddsobjekt i Helsingborgs Natur- 
och kulturmiljöprogram 2018. Fokus ligger på att förbättra vattenmiljön för att 
uppnå miljökvalitetsnormerna som är satta. Lussebäcken är negativt påverkad av 
mänsklig aktivitet genom främst övergödning. Den är viktig för växtlighet och djur 
på olika sätt varför det är viktigt att arbeta mot att förbättra nuvarande 
vattenstatus. Lussebäcken är ett så kallat biflöde som förgrenar sig i tre mindre 
vattendrag. Den östra förgreningen avvattnar Tjuvamossen och södra delarna av 
Påarp. Den norra förgreningen sträcker sig från ett ridhus i Bruces skogs och 
naturreservat och mynnar sedan i den nordöstra grenen nedströms 
Lånebergaskogen. Längs med vattenförekomsten förekommer en del naturmark 
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(Tyréns AB, 2021b). I söder mynnar Lussebäcken ut i Råån som är ett 
huvudavrinningsområde (Länsstyrelsen, 2022). Lussebäcken är delvis kulverterad 
efter sin passage genom det aktuella planområdet. 
 
Råån är ett skyddat och värdefullt naturobjekt då det bjuder på en dalgång med 
omväxlande betes- och skogslandskap, hyser hög artrikedom vad gäller fisk, är en 
viktig tillflyktsplats för fåglar och däggdjur samt har flertalet platser med 
fornlämningar som bevittnar bosättningskontinuitet sedan stenåldern 
(Naturvårdsverket, 2022a). Rååns avrinningsområde är föroreningspåverkat 
genom mänsklig aktivitet från enskilda avlopp, jordbruksmark, tätortsrelaterade 
verksamheter såsom dagvattenbelastning och infrastruktur. Det har även utförts 
rätning och rensning av Råån vilket har medfört att negativ påverkan på 
vattenförekomsten. (Länsstyrelsen Skåne Län, 2022) 
 
Enligt en fågelinventering som utförts är de öppna fälten, dammarna, äldre träd 
och hålträd viktiga miljöer. Inga specifika rödlistade arter har inventerats utan det 
är främst vanligare arter som uppmärksammats på området. En 
fladdermusinventering utfördes 2019 och tyder på att området troligtvis inte är av 
större vikt för fladdermöss. (Tyréns AB, 2021a) I juli 2021 utfördes ett återbesök 
för inventering av naturvärden inom området och ett område klassades till att ha 
ett påtagligt naturvärde. (Tyréns AB, 2021b) 
 

 
Figur 8 Illustrerar den anlagda våtmarken som reglerar Lussebäckens flöde och 
renar vattnet med en oval röd ring. (Naturvårdsverket, 2022a) 
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De invasiva arterna parkslide och kanadensiskt gullris finns inom områdets 
sydöstra del, samt strax utanför planområdet. (Tyréns AB, 2021b) 
 
Det finns en våtmark på cirka 1 hektar i områdets sydöstra del (Figur 8). Denna 
anlades 1994 och fungerar som en fördröjningsdamm och tar emot vatten från 
Lussebäckens östra flöde, dagvatten från Köpinge gårdens industriområde och 
vatten från den norra grenen i Lussebäcken. Utloppet är rörlagt till den sydvästra 
delen av Lussebäcken. Den norra grenen tar sig förbi våtmarken genom en fåra 
som grävdes 1997. Våtmarken gynnar djur- och växtliv och har använts för 
bevattning, för att rena vattnet från näringsämnen, samt för att utjämna 
vattenflödet. (Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad, 2015) 

5.2.2 Utvärderingskriterier 
Bedömning av effekter och konsekvenser för värdefull naturmiljö som påverkas 
görs med utgångspunkt från av de olika biotopernas värde, betydelse och särart.  

5.2.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att området bebyggs med bostäder med blandad karaktär 
enligt Stadsplan 2017. Jordbruksmarken tas i anspråk även i nollalternativet. 
Nollalternativet förmodas även det innebära att naturvärden kring Lussebäcken 
bevaras. Samtidigt ger nollalternativet lite större möjligheter att bevara 
åkerholmen, då mindre mängder fyllnad förväntas. Med trädgårdar i området blir 
kontrollen över arter som planteras låg, varför högre risk för spridning av invasiva 
arter inom området och till Lussebäcken kan vara aktuell. Sammantaget bedöms 
nollalternativet medföra liten negativ konsekvens för naturmiljön. 

5.2.4 Inarbetade åtgärder 
 Planförslaget möjliggör bevarande av naturvärden utmed Lussebäcken 

genom bestämmelsen Natur i områdets östra del. 
 Den södra delen av området planeras som dagvattenpark där naturmiljön 

kommer att gynnas av de strukturer, växter, buskar och träd som 
planeras. 

 Längs Lussebäcken planeras gångvägar med anpassning till naturen och 
dess värden.  

 Gångvägar undviks i de mest värdefulla och känsliga naturområdena för 
att inte rubba den naturliga balansen. 

5.2.5 Konsekvenser av planförslaget 
Naturmiljön kommer till viss del att ändras i och med antagande av planförslaget. 
Åkerholmen i områdets norra del kommer att försvinna i och med tillkommande 
fyllnadsmassor. Detta innebär en liten negativ konsekvens.  
 
De för naturmiljön mest betydande områdena utmed Lussebäcken kommer att 
planläggas som natur, vilket innebär att värden inom området bevaras. I de södra 
delarna av området tillskapas en dagvattenpark, vilket förstärker naturvärdena på 
idag översvämningsbenägen åkermark med hög risk för utlakning av 
näringsämnen. De åtgärder den aktuella detaljplanen föreslår utmed Lussebäcken 
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och inom dagvattenparken kommer att förstärka den befintliga naturmiljön i de 
grönområden som kommer bli kvar. Detaljplanen bedöms därför medföra positiva 
konsekvenser för naturmiljön utmed Lussebäcken både i östra och södra delarna 
av området. 
 
Det finns planer att plantera in fler växter, buskar och träd inom hela området. 
Detta ger möjligheter att få in grönstrukturer i de bebyggda delarna av området, 
som idag saknar naturvärden då det är jordbruksmark. Även bullervallar utmed 
Österleden kommer att planteras, vilket ger möjligheter att påverka 
biodiversiteten inom området positivt genom både artval och möjliga strukturer 
och habitat. Den ytterligare grönstruktur planen medför bedöms vara positiv. 
 
Sammantaget kommer naturmiljön påverkas positivt av planförslaget då 
naturvärden bevaras och förstärks. 

5.2.6 Föreslagna ytterligare åtgärder 
 De föreslagna landskapsskisserna för området genomförs, gärna med 

byggtider som respekterar arter inom naturområdena kring Lussebäcken 
så att åtgärder inom naturområdet påverkar arter exempelvis lektider eller 
häckningstider i så liten utsträckning som möjligt. 

 För plantering inom området bör i första hand arter som bidrar till en ökad 
biodiversitet väljas, men också företrädesvis inhemska arter. 

 Dagvattenparken kan med fördel planteras med växter som utöver 
habitatstrukturer också bidrar med viss rening av vattnet i 
fördröjningsdammarna. 

5.3 Landskapsbild 

5.3.1 Förutsättningar 
Planområdet är beläget inom ett jordbrukslandskap med en åkerholme. Platsen är 
flack och är synlig främst från närliggande infrastruktur som Österleden. 
Lussebäcken som rinner genom planområdet i den östra del bidrar med 
naturvärden och strukturer i form av träd och buskmiljöer utmed vattendraget. 
Inom områdets södra delar finns också dammar och svämplansområde. 

5.3.2 Utvärderingskriterier 
Visuell påverkan av landskapsbilden. 

5.3.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet medför en förändring av landskapsbilden eftersom dagens 
jordbrukslandskap ersätts med bostäder av blandad karaktär. Rekreationsytor och 
bevarande av Lussebäckens naturvärden bedöms vara aktuellt även i 
nollalternativet vilket är positivt för de levande djurarter och växter som finns. 
Bebyggelsen förmodas bli lägre än den byggnation ett sjukhus innebär, varför 
området inte kommer att ge lika tydligt avtryck i landskapsbilden. Nollalternativet 
bedöms medföra liten negativ påverkan på landskapsbilden då bostadsbebyggelse 
normalt inte har samma volymer och höjder som sjukhusbyggnader. 
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5.3.4 Inarbetade åtgärder 
 Grönområden och naturstråk bibehålls och mildrar intrycket av området 

från främst väg E4/E6/E20. 
 Planbestämmelse om uppbrutna byggnadsvolymer finns för att mildra 

intrycket av byggnadernas volymer. 

5.3.5 Konsekvenser av planförslaget 
Landskapsbilden kommer att förändras i och med jordbruksmark och naturmiljö 
kommer att byts ut mot ett sjukhusområde med höga byggnader och hårdgjorda 
ytor. Grönområden med naturstråk planeras med promenad- och cykelvägar med 
anpassad belysning.  
 
Inom ramarna för planarbetet har byggnadsvolymen och dess placering på platsen 
illustrerats i visualiseringar. Dessa visar att de stora byggnadsvolymerna som ett 
sjukhus innebär kan rymmas på platsen. Trots områdets flacka terräng är 
intrycket av byggnadsvolymerna tydligast från redan befintlig infrastruktur. En 
större byggnadsvolym vid exempelvis Österleden bedöms inte påverka stadsbilden 
negativt, utan istället snarare förstärka känslan av stadskaraktär och stadsmiljö. 
Nedanför finns Figur 9, Figur 10, Figur 11 och Figur 12 där genomförandet av 
planförslaget illustreras från olika vinklar vilket skapar en uppfattning om hur 
landskapsbilden kommer att se ut när planen är genomförd. Från öst och väg 
E4/E6/E20, kan byggnaden trots sin storlek och höjd endast skönjas, och intrycket 
mildras av den naturmiljöer som bevaras kring Lussebäcken. Från Österleden i 
väst kommer på sikt den dagvattenpark och annan grönstruktur som anläggs 
utmed västra sidan av planområdet påverka intrycket av byggnaderna positivt. 
Från vyn i norr kommer en mindre skogsdunge som syns på ena sidan av 
byggnaden ge ett mildare intryck då en del av byggnaden stäcker sig bakom 
denna skogsdunge. Från väst och syd, främst Skånebanan och Österleden, 
kommer naturpark med dagvattendam att ge ett milt intryck av sjukhusområdet 
med en blandning där natur övergår till stadsvy. Som helhet bedöms påverkan på 
landskapsbilden vara liten negativ, främst kopplat till att den förändring 
byggnationen innebär kommer att påverka. 
 

 

Figur 9 Illustrerar sjukhusområdet på länge håll, med en vy från östlig vinkel. 
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Figur 10 Ger illustrationen av sjukhusområdet med en vy från norr. 

 

 

Figur 11. I figuren kan man se sjukhusområdet med en vy från nordvästlig 
riktning. 
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Figur 12 visar sjukhusområdet med en vy från sydväst. 

5.3.6 Föreslagna ytterligare åtgärder 
Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

5.4 Människors hälsa 

5.4.1 Rekreation och friluftsliv 

5.4.1.1 Förutsättningar 
Planområdet består idag av jordbruksmark där livsmedel, foder eller energigrödor 
produceras vilket gör planområdet mindre lämpligt att vistas på och medför en 
stark begränsning i områdets tillgänglighet för allmänheten. Det finns idag ett 
promenadstråk under Österleden i södra delen som följer Lussebäcken norrut som 
idag förbinder planområdet och västra Ramlösa. Lussebäcken har med sitt vatten 
och strändernas naturvärden ett rekreativt värde, men den begränsade 
tillgängligheten gör att området nyttjas i mycket liten grad till rekreation. 
 
Det finns en kulturpark väster om planområdet som heter Ramlösa brunnspark. 
Där finns många kvaliteter för friluftslivet såsom motionsspår och lekplatser, men 
också upplevelser i form av naturvärden då del av området är utpekat som 
nyckelbiotop.  

5.4.1.2 Utvärderingskriterier 
Tillgänglighet till planområdets rekreationsparker för allmänheten och möjlighet 
att röra på sig och njuta av naturen. 

5.4.1.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att ett bostadsområde byggs på planområdet, vilket 
innebär hög tillgänglighet för allmänheten att vistas inom planområdet och ta del 
av rekreationsområden som planeras. Det medför möjligheter till motion och 
naturupplevelse. Vardagsrekreation blir aktuell i närheten av tillkommande 
bostadsområden och den ökade tillgängligheten medför en positiv påverkan på 
platsens grönstruktur och rekreationsvärden. Nollalternativet bedöms därmed ha 
en positiv konsekvens för friluftsliv och rekreation.  
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5.4.1.4 Inarbetade åtgärder 
 En gång- och cykelbro planerar byggas mellan stadsdelen i väster och 

planförslagets sjukhusområde vilket ökar tillgängligheten mellan 
rekreationsområden och bostadsområde samt Ramlösa brunnspark. 

 Grönområden med promenad- och cykelstråk kommer att upprättas i 
planområdets östra del längs med Lussebäcken och i den södra delen 
kommer ett naturområde med dagvattenpark som planeras bli barnvänlig 
att byggas. 

5.4.1.5 Konsekvenser av planförslaget  
Tillgängligheten till grönytorna kommer öka i och med genomförandet av 
planförslaget, både för allmänheten och även närliggande bostadsområden, detta 
då broar kommer byggas över de större vägarna. Sjukhusområden uppfattas ofta 
som allmänt tillgängliga och den aktuella planen möjliggör också skapandet av 
parkmiljöer inom området, liksom sammanhängande grönstrukturer genom 
området. Den dagvattenpark som detaljplanen möjliggör i den södra delen av 
planområdet bidrar med möjligheter för rekreation vid vatten. Att kunna ta del av 
grönstruktur, parker och trevliga promenad- och cykelstråk i naturmiljö påverkar 
människors hälsa och även tillfrisknande positivt. Rekreations och grönområden 
kan bidra till att hjälpa patienter på sjukhusområdet att läka, personal att trivas 
och ger allmänhet möjlighet till att vistas på området och barn att leka i den 
barnanpassade dagvattenparken. Både nollalternativet och planalternativet 
möjliggör parkmiljöer och grönområden, men planförslagets nyttjande av området 
som sjukhus medför positiva kvaliteter för hälsa och möjligheter för rekreation 
som ett bostadsområde inte kan ge, främst genom sjukhusnära grönytor. 
Planförslagets påverkan på friluftsliv och rekreation bedöms positiv. 

5.4.1.6 Föreslagna ytterligare åtgärder 
 De anpassningar som tagits fram för tillgängliga parkmiljöer genomförs. 

5.4.2 Buller 

5.4.2.1 Förutsättningar 
Buller från trafik är den dominerande bullerkällan som människor utsätts för. 
Planområdet är främst exponerat av trafikbuller. Trafikbullret som påverkar 
planområdet i nuläget är personbilstransporter, kollektivtrafik, järnväg och 
godstrafik. 
Det finns ett krav på högsta bullernivå inomhus enligt Folkhälsomyndighetens 
generella krav, där ekvivalent ljudnivå ej bör överstiga 30 dBA och maximal 
ljudnivå inte ska överskrida 45 dBA.  
 
Inom planområdet är källorna till trafikbuller Österleden och Skånebanan. 
Trafikbullernivåerna från Österleden har uppmätts till 50-59 dB(A) enligt en 
mätning utförd 2016 (Figur 13) (Helsingborgs stad, 2022b). De uppmätta värdena 
är högre än gällande gränsvärden för buller både vad gäller buller vid fasad och 
för utemiljöer. Se gällande riktvärden längre ned.  
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Figur 13 Bullerkarta från 2016 som visar inom vilka bullernivåer som är uppmätta 
inom området idag. (Helsingborgs stad, 2022b) 

5.4.2.2 Utvärderingskriterier 
Helsingborgs stad arbetar för att uppnå egna riktvärden på olika bullernivåer. I 
grönområden som exempelvis parker är högsta tillåtna riktvärde 50 decibel. 
Samma siffra för naturområden vilka är viktiga för rekreation är max 45 decibel. 
Helsingborgs stad arbetar också med att värna om tysta miljöer (Helsingborgs 
stad, 2021a). Se trafikbullerkriterierna nedan som gäller generellt. 
 
Enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller finns en skyldighet att genom 
kartläggning av buller och upprättande av åtgärdsprogram sträva efter att 
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Detta är en 
miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken – en så kallad målsättningsnorm. 
Skyldigheten gäller för kommuner med mer än 100 000 invånare (åtgärdsprogram 
senast 2008 eller 2013) samt för Trafikverket vid vägar med en trafiktäthet på 
mer än tre miljoner fordon per år. 
 
Helsingborgs kommun har cirka 150 000 invånare och omfattas därför av kravet 
på kartläggning av buller och upprättande av åtgärdsprogram vart femte år 
(Naturvårdsverket, 2022b). 
 
Kriterier för trafikbuller 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska tillämpas vid 
bedömning om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap 
6a § plan- och bygglagen är uppfyllt vid planläggning, bygglovsärenden och 
ärenden rörande förhandsbesked.  
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Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
 60 dBA (ekvivalent ljudnivå) vid en bostadsbyggnads fasad 
 50 dBA (ekvivalent ljudnivå) vid en uteplats, om en sådan ska anordnas i 

anslutning till byggnaden 
 70 dBA (maximal ljudnivå) vid en uteplats, om en sådan ska anordnas i 

anslutning till byggnaden 
 
Naturvårdsverket anser därutöver att följande värden ska eftersträvas: 
 

 55 dBA (ekvivalent ljudnivå) för vardagsmedeldygn, i rekreationsområden 
i tätort 

 40 dBA (ekvivalent ljudnivå) för vardagsmedeldygn, i friluftsområden där 
låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet. 

 
Kriterier för buller i byggskedet 
För bedömning av buller i byggskedet bör Naturvårdsverkets allmänna råd om 
buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15) användas. I de allmänna råden anges 
riktvärden i form av ekvivalenta ljudnivåer som frifältsvärden på fasad under dag, 
kväll respektive natt. För planområdet kommer främsta bullerkällan från transport 
av massor vid byggskedet. 

5.4.2.3 Bullerutredningar 
2016 utfördes bullerutredningar i Helsingborgs stad som visar nuläget av 
bullersituationen som kan utläsas i Figur 13 ovanför (Helsingborgs stad, 2022b). 
År 2022 utfördes trafikbullerutredning av Efterklang specifikt för det nya sjukhuset 
i Helsingborgs stad (Efterklang: part of Afry, 2022). 

5.4.2.4 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att platsen planeras som bostadsområde istället för nytt 
sjukhus. Tillkommande bostäder resulterar i högre trafikering på angränsande 
vägar. Då bullernivåerna idag överskrider gränsvärden för buller i delar av 
området kommer även en planering av området för bostäder innebära någon form 
av anpassning till detta i form av bulleråtgärder. Nollalternativet medför dock att 
fler bor och vistas nära bullerkällan Österleden. Nollalternativet bedöms medföra 
en liten negativ konsekvens, främst kopplad till viss trafik inom tillkommande 
bostadsområde och möjligheterna att hantera buller med åtgärder.  

5.4.2.5 Inarbetade åtgärder 
 Bullerskydd i form av vallar planeras utmed planområdets västra sida 

längs med Österleden.  
 Sjukhusbyggnaden förses med anpassad bullerbeständig fasad.  

5.4.2.6 Konsekvenser av planförslaget 
I byggskedet kommer det krävas borttransportering av matjordsmassor om 
uppskattningsvis ungefär 170 000 ton från planområdet och till slutmottagare i 
närområdet. Därutöver kommer en större mängd, cirka 580 000 kubikmeter, 
fyllandsmassor att krävas. En lastbil med släp lastar ungefär 36 ton vilket innebär 



 

32 av 46

Miljökonsekvensbeskrivning 

MKB till DP för Helsingborg nya sjukhus 

Unr 1320062793  

att det kommer krävas många transporter till och från området. Transporter till 
och från området för bland annat masshantering kommer att påverka bullerbilden 
lokalt och utmed vägar i närområdet under byggskedet. Därutöver tillkommer 
transporter för bland annat byggmaterial. Distanserna för masstransporterna är 
korta, men fordonen många. Samtidigt går transporterna att styra till tider på 
dygnet då de påverkar mindre. Sammantaget bedöms konsekvenserna från 
masstransporter under byggskedet som måttligt negativ. 
 
Bullernivåerna från väg ligger på 71 dBA och järnväg 77 dBA. Detaljplanens 
möjliggörande av sjukhus och bullervallar utmed Österleden innebär att buller 
dämpas inom området i förhållande till idag. Inga högre ljudnivåer tillkommer vid 
befintliga bostäder utanför planområdet. Det kommer tillkomma buller med en 
ljudnivå på cirka 90 dBA från helikoptertrafik, vilket ställer högre krav på fasader 
för att ljudet inte ska nå invändigt. Helikopterbuller innebär ett nytt tillkommande 
ljud för närboende. Eftersom ljuddämpningen i befintliga bostäder inte är känd så 
vet man inte hur höga bullernivåer som når in. Utvändigt kommer befintliga 
bostäder utsättas för en bullernivå på över 80 dBA vid fasad vid de tillfällen 
helikoptern kör över taket. (Efterklang: part of Afry, 2022). Aktuell bullerutredning 
bedömer att bullernivåerna inte kommer öka mer än marginellt. Lokaliseringen vid 
Östra Ramlösa ger också flera möjligheter till inflygning mot sjukhuset där 
helikopter inte passerar över bostadsbebyggelse, vilket bedöms som positivt. 
 
Sammantaget bedöms konsekvenserna för buller till liten negativ påverkan, 
främst kopplat till att möjligheten finns att färre bostäder utsätts för 
helikopterbuller, samt att masstransporter pågår endast under byggskedet. 

5.4.2.7 Föreslagna ytterligare åtgärder 
 Åtgärder för att dämpa buller från Österledens vägtrafik och Skånebanan 

föreslås för att dämpa bullernivåerna inom framförallt dagvattenparken 
och de gröna ytorna i syd. 

 Utredning gällande bullernivåer vid borttransport av massor i byggskedet 
föreslås för att minimera negativ påverkan från genomförandeskedets 
transporter 

5.4.3 Utsläpp av växthusgaser från trafik 

5.4.3.1 Förutsättningar 
Idag omges planområdet av vägar som är starkt trafikerade. Det innebär att en 
viss mängd växthusgaser redan bidrar till att påverka den globala uppvärmningen 
negativt lokalt, vilket också medför negativ påverkan på luftkvaliteten och även 
nationella klimatmålet frisk luft. Tillgängligheten med kollektivtrafik inom området 
är låg.  

5.4.3.2 Utvärderingskriterier 
Helsingborgs stad strävar mot ett hållbart resande varför det är viktigt med att 
främja goda kommunikativa möjligheter till och från sjukhusområdet till fots, med 
cykel och kollektivt. Lösningar som bidrar till god framkomlighet är viktigt för att 
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minska risk för köbildning på vägarna (Ramboll Sweden AB, 2022a). Fler viktiga 
utvärderingskriterier är miljömålet begränsad klimatpåverkan och andra lokala och 
regionala mål. 

5.4.3.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att det upprättas bostadsområde med bostäder av 
blandad karaktär på platsen istället för det nya sjukhuset vilket troligen kommer 
öka trafikmängden lokalt. De ökade utsläppen blir försumbara över tid då tekniken 
går framåt och det plockas fram alternativa bränslen som konkurrerar ut de fossila 
bränslena. De goda möjligheterna att resa kollektivt med cykel och till fots är 
också en bidragande faktor för att minska växthusgaser från personbilstrafiken.  
Gång- och cykelnätet är kopplat mellan bostadsområdet i Östra Ramlösa och 
västra Ramlösas bostadsområde. Över Österleden via Clausgatan i nordväst 
planeras ett busstorg för att ge bostadsområdet goda möjligheter att resa 
kollektivt. Det planeras för många gång- och cykelvägar till olika delar inom 
sjukhusområdet. I väst över Österleden planeras det anläggas en cykelbro för 
cykeltrafik. Cykelstråk och gångväg längs med Lussebäcken på den östliga sidan 
och längs Österleden på planområdet. Nollalternativet bedöms medföra liten 
negativ påverkan på klimatet då det finns goda möjligheter att ta sig till och från 
detaljplaneområdet utan klimatutsläpp. 
I nollalternativet sker bortforsling av matjord vid anläggandet. Det förmodas vara 
ett mindre behov av markfyllnad, vilket innebär färre transporter än i 
planalternativet. Nollalternativet bedöms medföra liten negativ påverkan kopplat 
till masstransporter. 
Sammantaget bedöms nollalternativet medföra liten negativ påverkan på klimatet. 
 

5.4.3.4 Inarbetade åtgärder 
 Planering av färdmedelsfördelning och tillgänglighet för alla typer av 

resande.  
 Resor till fots, med cykel och kollektivt ska vara konkurrenskraftiga 

jämtemot resealternativ med bil (Ramboll Sweden AB, 2022b).  

5.4.3.5 Konsekvenser av planförslaget 
I genomförandeskedet kommer det tillfälligt ske borttransport av massor från 
planområdet vilket medför ökade utsläpp till luften under den tidsbegränsade 
perioden. Masstransporterna kommer gå från planområdet och till en 
slutmottagare inom 15-20 kilometer. 
 
Lokaliseringen av det nya sjukhuset kommer att påverka trafiken lokalt och 
regionalt vad gäller både privat resande, arbetsrelaterade resor och godsflöden. 
De anställda bor utspritt i hela i Helsingborgs stad och i andra kommuner, som 
kommer påverkas genom hur de reser till arbetsplatsen. Det viktiga är att 
sjukhuset blir lättillgängligt oavsett hur resenärer väljer att resa. Med hjälp av ett 
verktyg har beräkningar kunnat utföras om vilka resealternativ som är aktuella för 
den nya placeringen av sjukhuset, samt en procentuell siffa för hur stor andel man 
beräknat kan komma att omfattas av de olika resealternativen. Dessa siffror 
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jämförs mot hur nuvarande trafikflöde ser ut där sjukhuset finns lokaliserat nu. 
Fördelningen av resealternativen finns i Tabell 5. 
 
Tabell 5 Hur trafiken/resenärer påverkas av sjukhusets nya lokalisering. Dock kan 
värdet för användandet av bil vara underskattat och därför ändras i verkligheten. 

Färdmedel 
Nuvarande 
lokalisering 

Ny 
lokalisering 

Procentuell  
ökning/minskning 

Bil 32% 39% 25 % ökning 

Kollektivtrafik 3% 4% 1 % minskning 

Cykel 46% 49% 3 % ökning 

Till fots 18% 8% 10 % minskning 

Övrigt 1% 1% Oförändrad 

Totalt 100% 100%   

 
Tid är en faktor som mycket väl kan påverka val av färdsätt. Antalet resor till/från 
sjukhuset förväntas bli ungefär 11 700 stycken per dygn totalt, fördelade på 
ovanstående olika färdsätt (se Tabell 5). En viktig faktor för hur resenärer väljer 
att resa är tillgängligheten av de olika trafiktyperna och framkomligheten till 
resmålet. Kollektivtrafiknätet ska öka i östra delen av staden som också kan 
komma att påverka framtidens val av sätt att resa till sjukhuset. 
Lägesförändringen av sjukhuset gör att det finns risk för att biltrafiken ökar 
jämförelsevis med nuvarande placering. Det kommer krävas effektiva åtgärder för 
att för att få ned resandet med bil. 
 
Gångnätet är kopplat mellan sjukhusområdet och västra bostadsområdet i 
Ramlösa över Österleden via Clausgatan i nordväst där även ett busstorg 
planeras. Det planeras för många gångvägar till olika delar inom sjukhusområdet 
och vid korsande av trafikerad väg är hastigheterna för fordon låga för 
fotgängarnas säkerhet. 
 
I västra delen av planområdet möjliggörs för anläggning av en gång- och cykelbro 
över Österleden. Gång- och cykelstråk planeras också längs med Lussebäcken på 
den östliga sidan av planområdet och längs Österleden på den västra sidan av 
planområdet. 
 
Både lokal och regional kollektivtrafik med buss planeras gå med täta tidsspann 
för att öka tillgängligheten. 
 
Planen möjliggör för byggnation av P-hus i områdets ytterkanter, samt 
parkeringsplatser i markplan. 
 
Trafiken väntas öka cirka 30 procent på Österleden. För att undvika köbildning 
planeras anslutningar från Clausgatan i väster och trafikplats Ättekulla över 
Skånebanan i söder. (Ramboll Sweden AB, 2022a). Det föreslås en signalkorsning 
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från västra trafikleden och en cirkulationsplats i den östra för att trafiken ska flyta 
på bra. Signalkorsningen kan prioritera blåljustrafik och kollektivtrafik vid behov 
och är inte lika ytkrävande som en cirkulationsplats. Trafikplats Ättekulla är 
drabbad av viss köbildning vid ”maxtimmarna” i dagsläget, vilket gör det ännu 
viktigare att reda ut vilket alternativ för trafikstruktur som är bäst lämpat för att 
underlätta framkomligheten (Ramboll Sweden AB, 2022b). Ökad trafik kan 
innebära sämre framkomlighet och köbildning vilket i längden kan påverka 
luftkvaliteten negativt, varför det är viktigt med anpassade trafiklösningar för att 
minimera risken. 
 
Godstrafiknätet kommer främst söderifrån via trafikplats Ättekulla och kommer att 
ha logistikcentrum i områdets västra del. (Ramboll Sweden AB, 2022a) 
 
Framkomligheten för blåljustrafiken är av högsta prioritet. Förbindelser via 
Clausgatan och trafikplats Ättekulla planeras (Ramboll Sweden AB, 2022b). 
Sammanfattningsvis så förväntas trafiken lokalt öka vilket ger ökade utsläpp av 
växthusgaser. Goda möjligheter att resa med cykel, till fots eller kollektivt ger 
förutsättningar för invånare att välja mer hållbara resealternativ. Genom 
teknikutveckling, alternativa bränslen och skärpta krav minskar sannolikt 
utsläppen på sikt vilket gör att planförslaget bedöms ge försumbara konsekvenser 
på luften och klimatet långsiktigt.  
 
Sammanfattningsvis kommer planen medföra en liten negativ konsekvens, då 
placeringen ger goda möjligheter att resa kollektivt.  

5.4.3.6 Föreslagna ytterligare åtgärder 
Djupare analyser gällande trafikering krävs för att kunna dra slutsatser kring 
körfältsindelning. (Ramboll Sweden AB, 2022b) Anpassade gatustrukturer som 
främjar god framkomlighet och minskade köbildningar vilka framgår i 
trafikutredningen är en god idé att tillämpa.  

5.5 Naturresurser 
God hushållning med naturresurser som mark, vatten och den fysiska miljön för 
övrigt är en del av miljöbalkens grundläggande mål enligt 1 kap 1 § miljöbalken 
(1998:808). Mark och vattenområden ska användas till det som de är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet samt läge och föreliggande behov.  
Exploatering av jordbruksmark är irreversibel, vilket innebär att marken inte kan 
användas för livsmedelsproduktion igen i framtiden.  
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  
 
Genom lokaliseringen på platsen ianspråktas jordbruksmark. Detta görs för att 
trygga ett starkt samhällsintresse i form av möjliggörandet av en vårdinrättning i 
form av sjukhus. Lokaliseringsutredningen har visat att platsen är lämplig ur alla 
relevanta perspektiv. Ingen annan alternativ placering hade inneburit ett mindre 



 

36 av 46

Miljökonsekvensbeskrivning 

MKB till DP för Helsingborg nya sjukhus 

Unr 1320062793  

ianspråktagande av mark för att fylla ändamålet, och genom att lokalisera planen i 
det aktuella området möjliggörs en sammankoppling av staden och en långsiktigt 
hållbar stadsutveckling säkerställs. Planen bedöms medföra en god hushållning av 
mark. 

6. Risker 

Här beskrivs de risker som identifierats och dessa beskrivs som acceptabla eller 
inte acceptabla. Om riskerna inte är acceptabla behövs mer skyddsåtgärder eller 
planbestämmelser. Följande risker har identifierats: 
 

 Översvämning 
 Trafik/Farligt gods 

 
Riskbedömningen utförs i både planförslag och nollalternativ för att få en 
överblicksbild av om riskerna är acceptabla eller inte i de två olika alternativen. 

6.1 Trafik/Farligt gods  
Österleden är idag en rekommenderad led för farligt godstrafik som har medfört 
ett definierat skyddsavstånd på 30 meter från Österleden (Helsingborgs stad, 
2019). Risken anses liten eftersom utredning av platsspecifika trafiklösningar 
tillämpas för att ge trafiken goda förutsättningar att flyta på. Risken anses 
acceptabel eftersom anpassade bra lösningar tillämpas. 

6.2 Översvämning/klimatförändringar  
En stor del av ytan inom planområdet kommer höjas upp till cirka 6 meter genom 
att fylla på med massor. Markhöjningen minskar risken för översvämning i det 
delområdet. I områdets södra del finns en sänka som fungerar som en svämplan 
där det finns lågpunkter med möjlighet för överskottsvatten att samlas vid 
kraftigare regn (Figur 14 och Figur 15). Svämplansområdets funktion är viktig att 
bevara eftersom Lussebäcken är kulverterad på flera ställen innan den mynnar ut i 
Råån, annars kan konsekvensen bli översvämning på något annat ställe där det 
kunde ge katastrofala följder. Svämområdets struktur och funktion är klassad till 
otillfredsställande status (Länsstyrelsen, 2022). Det finns även scenarion som 
visar hur Lussebäckens vattennivå kan se ut vid ett 100-årsflöde med nuvarande 
marknivåer (Figur 15 och 16).  
 
Det planeras en dagvattenpark och naturområde i den södra delen av planområdet 
i ett område med lågpunkter, vilket minskar risken för översvämning. Därutöver 
kommer delar av området markhöjas, och inga byggnader tillkommer inom 
områden med lågpunkter, varför översvämningsrisken ytterligare minskar. Med 
tanke på att svämplanets funktion är klassad till otillfredsställande kan en 
ombyggnation förbättra. Det medför att risken anses acceptabel. 
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Figur 14 Kartbilden visar lågpunkter markerat i ljusblått, och deras volymer inom 
planområdet (Ramboll Sweden AB, 2022c) 

 

 

Figur 15. Området på kartbilden illustrerar olika scenarion för översvämning i 
Lussebäcken vid ett 100-årsflöde (Ramboll Sweden AB, 2022c) 
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Figur 16 illustrerar vattennivåerna i blått på kartbilden, vid ett scenario med 
hundraårsregns och befintliga markhöjder. Den röda pilen markerar var på 
området nivån på bäcken i normalfallet ska vara (Ramboll Sweden AB, 2022c) 

7. Indirekta och kumulativa effekter 

De främsta indirekta och kumulativa effekterna är masstransporter till och från 
planområdet vid byggskedet. Det kan orsaka både bullerstörningar och utsläpp av 
växthusgaser samt luftföroreningar. Det kommer att utarbetas en plan för 
masshantering i samarbete med bostadsetapp 1 inom planprogramsområdet, i 
syfte att minska påverkan från masstransporter inom och från planområdet och så 
långt som möjligt återanvända massor lokalt. Stadens ambition är att inte 
transportera massor i större utsträckning eller längre än nödvändigt. Efter 
genomförandet av planen kommer biltrafiken öka på Österleden och även lokalt 
inom området vilket ger upphov till ökade utsläpp. Eftersom tekniken går framåt 
och fordon med alternativa bränslen utvecklas, kan risken för ökade utsläpp av 
växthusgaser från personbilstrafik troligen anses vara försumbar framöver. Vad 
gäller bilden av bullerstörningar inom planområdet så kommer den ökade trafiken 
inom inte påverka bullerbilden negativt eftersom högt trafikbuller redan 
förekommer. Påverkan av buller bedöms vara försumbar och därför acceptabel.  
Påverkan på vatten ger ofta indirekta effekter och påverkar områden även långt 
borta från ett planområde. Då planen tar stora hänsyn till Lussebäcken och 
dessutom minskar utlakningen av näringsämnen och kända föroreningar förväntas 
hanteras i samband med genomförandet, bedöms planen ge positiv kumulativ 
påverkan för vattenkvaliteten. 
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8. Sammanfattning av miljökonsekvenser och risker 

8.1 Samlad miljöbedömning 
Vattnets kvalitet inom området påverkas inte av den aktuella planen. Vad gäller 
de hydrologiska och hydrogeologiska förhållandena bedöms varken grundvatten 
eller ytvattenförekomster påverkas negativt så länge föreslagna åtgärder vidtas 
som minimerar risken för negativ påverkan. På sikt kan dock detaljplanen medföra 
en kvantitativ påverkan på återskapandet av grundvattnet i och med den stora 
hårdgjorda ytan. Denna påverkan är så liten att den inte bedöms påverka 
grundvattentäkten. Byggnader konstrueras täta och hantering av dagvatten sker i 
anpassade dagvattenparker. Bortforsling och hantering av påträffade föroreningar 
sker i samband med genomförandet, minskar risken för spridning av föroreningar 
och därmed också risken för påverkan på grundvattenkvaliteten. Aktuella 
miljökvalitetsnormer för grund- och ytvatten bedöms inte heller påverkas. 
Sammanfattningsvis bedöms påverkan på aspekten vatten vara försumbar i 
genomförandet av planförslaget. Vidare bedöms påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för grund- och ytvatten inte påverkas negativt. 
 
Detaljplanen bevarar viktiga naturvärden kring Lussebäcken genom 
planbestämmelsen natur. Därutöver planeras gångstråk inom naturområdet med 
anpassningar till naturvärdena på platsen. Inom sjukhusområdet tillskapas nya 
naturvärden. Då jordbruksmark generellt har låg biodiversitet kommer 
detaljplanens utveckling av området medföra en ökad biodiversitet inom hela 
området. Grönstråk i den västra delen av planområdet utmed Österleden, liksom 
dagvattenpark i planområdets södra del kommer ytterligare förstärka de 
naturvärden som redan idag finns inom området. Planen bedöms därför medföra 
en positiv konsekvens för naturmiljön. 
 
Landskapsbilden kommer att ändras då området går från jordbruksmark till 
sjukhusområde. Den främsta påverkan sker genom att området får en tydlig 
byggnadsvolym och en mer stadslik karaktär. Planbestämmelser kring uppbrutna 
fasader, liksom grönytorna som bevaras inom området ger ett mildare intryck. 
Planförslaget bedöms därför medföra en liten negativ konsekvens på 
landskapsbilden.  
 
Rekreation och friluftsliv kommer att påverkas därför att grönytor och möjligheter 
till rekreation skapas inom hela området. Tillgängligheten till ytorna kommer att 
öka i och med att det planeras för kopplingar mellan planområdet och övriga delar 
av staden vilket gör området mer tillgängligt för besökare än tidigare. 
Tillgängligheten ökar till naturområden längs med Lussebäcken och 
dagvattenparken i södra delen förstärker områdets rekreativa värden kopplade till 
vatten. Dagvattenparken och naturområdet i söder planeras för att vara 
barnvänligt, vilket innebär att tillgängligheten är god för alla grupper. 
Genomförande av planförslaget bedöms medföra positiv konsekvens på 
människors hälsa utifrån aspekten rekreation och friluftsliv.  
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Området utsätts för bullerstörningar idag från Skånebanan och Österleden. 
Detaljplanens föreslagna användning som sjukhusområde bedöms vara 
genomförbart med dagens bullernivåer, och goda möjligheter finns för att hantera 
buller överskridande gränsvärden. Under byggskedet sker ökade transporter i 
samband med masshantering för att bland annat höja marknivån. Detta bidrar till 
tillfälligt ökade växthusgaser lokalt. Det medför även trafikbuller från 
arbetsplatsen kopplat till de ingående/utgående masstransporterna. Eftersom 
Österleden och Skånebanan redan orsakar höga bullernivåer inom området 
bedöms genomförandet av planen inte medföra någon större förändring av 
bullerbilden. Det finns en risk för att helikopterbuller som tillkommer efter planens 
genomförande kan påverka genom bullerstörningar för omkringboende. 
Frekvensen av flygningarna kommer vara låg eftersom det endast gäller 
ambulanstrafik. Det finns också möjlighet att fördela flygningarna över flera olika 
inflygningszoner vilket fördelar bullerstörningen över olika och större ytor som gör 
att det blir lägre risk för påverkan på specifika områden och målgrupper. 
Planförslaget bedöms medföra en liten negativ konsekvens för aspekten buller, 
främst kopplat till att utomhusmiljöer även efter genomförd plan kommer att vara 
utsatta för bullernivåer över riktvärden. 
 
Sammantaget bedöms planen medföra positiv konsekvens för aspekten 
människors hälsa, främst utifrån att buller uppstår främst under byggtiden och 
kan hanteras, samt för tillkomsten av rekreativa områden.  
 
Med hänsyn till de skyddsåtgärder som föreslås vidtas samt eventuella ytterligare 
utredningar för att klargöra vissa delar där det ännu saknas underlag, som 
exempelvis planering av utformning av vägar och andra nödvändiga utredningar, 
bedöms planen är genomförbar. 
 

Tabell 6 Visar en sammanställning de miljökonsekvenser som planförslaget 
bedöms ge upphov till.  

Miljökonsekvens Nollalternativet Planalternativet 

Vatten Liten negativ konsekvens Ingen eller försumbar konsekvens 
Naturmiljö Positiv konsekvens Positiv konsekvens 

Landskapsbild Liten negativ konsekvens Liten negativ konsekvens 
Människors hälsa Ingen eller försumbar 

konsekvens 
Positiv konsekvens 

 

8.2 Samlad riskbedömning 
Risken för översvämning är acceptabel eftersom genomförandet av planförslaget 
medför förbättring av nuvarande svämområden. Markhöjningen bidrar till 
nivåskillnader så att dagvattnet får naturliga rinnvägar till de anlagda dammarna 
för hantering och fördröjning av dagvatten. 
 
Österleden/väg 111 är en rekommenderad led för farligt gods vilken är försedd 
med skyddsåtgärder som gör att risken anses acceptabel även efter planförslagets 
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genomförande. Anpassade trafiklösningar kommer tillämpas för att möjliggöra så 
god framkomlighet som möjligt vilket gör att farligt gods troligen kan passera 
planområdet förhållandevis effektivt.  
 
Tabell 7 Sammanställer bedömning av de risker som är kopplade till planförslaget. 
Risk Nollalternativet Planalternativet 

Översvämning Acceptabel Acceptabel 
Farligt gods Acceptabel Acceptabel 
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9. Miljökvalitetsmål 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål (miljömål) för en hållbar 
samhällsutveckling som har integrerats i planerna att utveckla staden. Nedan 
redovisas de nationella miljömål som bedöms relevanta för den aktuella planen.  
 

Tabell 8. Sammanställning av verksamhetens förenlighet med relevanta miljömål 

Miljömål Hur planförslaget uppfyller miljömålet 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Trafiken förväntas lokalt öka vilket ger ökade utsläpp av 
växthusgaser. Goda förutsättningar att resa med cykel, till fots 
eller kollektivt ger möjligheter för invånare att välja mer hållbara 
resealternativ. Genom teknikutveckling, alternativa bränslen och 
skärpta krav minskar sannolikt utsläppen på sikt vilket gör att 
planförslaget varken med- eller motverkar till uppfyllelsen av 
miljömålet.  

Frisk luft Planområdet kommer ha goda förutsättningar för att åka kollektivt 
vilket är positivt för luftkvaliteten. Enligt trafikutredningen 2021 
kommer troligen antal personbildresor öka, men 
teknikutvecklingen går däremot framåt gällande alternativa 
bränslen vilket på sikt kommer medföra positiva effekter för 
luftkvaliteten. Det innebär att planens genomförande inte kommer 
påverka möjligheterna att nå miljömålet. På kort sikt kan påverkan 
från masstransporter och damning vid arbete med massor påverka 
luftkvaliteten lokalt under byggskedet.  

Ingen övergödning Genomförande av planförslaget innebär att den lokala 
jordbruksmarken som bidragit till övergödningsproblematiken, 
försvinner. Mängden fosfor och kväve kommer alltså lokalt att 
minska vilket medför att miljömålet eftersträvas. 

Levande sjöar och 
vattendrag 

Föreslagna åtgärder i planförslaget kopplade till vatten gör att 
mängden föroreningar som i nuläget belastat Lussebäcken 
begränsas, och naturvärden utmed vattendraget bevaras, vilket i 
sin tur främjar biologisk mångfald. Därutöver skapas nya 
vattenmiljöer i och med den tillkommande dagvattenparken. 
Planen bidrar till möjligheterna att nå målet. 

Grundvatten av god 
kvalitet 

Planförslaget bedöms inte motverka miljömålet med de föreslagna 
åtgärderna gällande grundvatten av god kvalitet.  

Ett rikt 
odlingslandskap 

Jordbruksmark ianspråktas och naturvärde i form av åkerholme 
försvinner. Planen motverkar därmed möjligheterna att nå 
miljömålet ett rikt odlingslandskap. 

God bebyggd miljö Området ger goda möjligheter att bidra till målet med en god 
bebyggd miljö då trafik till och från sjukhuset flyttas från centrala 
delar av staden. Planens genomförande bidrar dessutom med 
möjligheter till arbete och tillfrisknande för vårdtagare med närhet 
till grönytor och rekreationsvärden, vilket bidrar till god folkhälsa. 
God tillgång till kollektivtrafik och alternativa färdsätt skapar en 
god bebyggd miljö. 
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10. Uppföljning och övervakning 

I en miljökonsekvensbeskrivning ska det finnas redogörelse av den uppföljning 
som kan behövas för den betydande miljöpåverkan som genomförande av 
planförslaget kan medföra. Dock kan inte alla effekter beskrivas fullt i detalj och i 
vissa fall kräva vidare utredningar. Det innebär dokumentet inte ska antas för en 
färdig, avslutad handling utan snarare som en fortgående process som beskriver 
hur föreslagna åtgärder kan minimera påverkan på omgivande miljö.  
 
Ett annat syfte med uppföljningen är att poängtera de skillnader som finns mellan 
bedömda och verkliga miljöeffekter samt eventuella behov av ytterligare åtgärder. 
För den aktuella planen bedöms det vara viktigt med uppföljning under 
byggskedet främst kring aspekter kopplat till att vattenskyddsområdets 
bestämmelser följs, att naturmiljön bibehålls även under anläggande av 
gångvägar. Därutöver kan det vara aktuellt med uppföljning av masshantering och 
buller. 

11. Tillkommande prövning eller fortsatt arbete  

Tillkommande anmälan, tillstånd, dispens eller prövning kommer att krävas för: 
 

 Biotopskyddsdispens för påverkan på åkerholme 
 Tillstånd för vattenverksamhet vid grundvattensänkning och arbete inom 

vattenområde 
 Dispenser för arbete inom vattenskyddsområde kan krävas för delar av de 

planerade arbetena. 
 
Fortsatt utredning kan behövas vid följande åtgärder: 
 

 Undersökning och kartläggning av geoteknik gällande hur 
bottenupptryckning kan påverkas av att delvis gräva bort tätade lager 
morän ovanpå vattenförande berg. 

 Vidare utredning gällande eventuell markförorening där gamla 
Humlegården låg om man stöter på förorenade massor. 

 Fördjupad trafikutredning för att minimera risk för köbildning och 
svårframkomlighet längs de hårdast trafikerade vägarna. 

12. Metoder och osäkerheter 

MKB:n har genomförts med stöd i gällande lagstiftning och bedömningar har 
gjorts utifrån framtida situation. Eftersom framtiden är oviss så kan det innebära 
vissa osäkerheter i bedömningarna på grund av oförutsedda fynd eller 
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förutsättningar under arbetets gång. Underlag som använts för att skriva den är 
MKB:n är information som varit känd under processen.  

13. Sakkunskap 

Uppdragsledare Caroline Boström är jägmästare och har lång erfarenhet av 
miljöfrågor och arbetar huvudsakligen med MKB:er, främst för infrastruktur och 
detaljplaner, FÖP och ÖP. Hon fungerar också som sakkunnig inom skogsfrågor 
och naturvård i olika typer av utredningar.  
 
Handläggare Caroline Österqvist arbetar med projekt kopplade till tillstånd och 
samrådsprocesser. Hon har erfarenhet av att arbeta med tillämpning och 
efterlevnad av vattenskyddsföreskrifter i praktik och teori samt efterlevnad av 
miljöbalkens lagstiftning och tillhörande föreskrifter. Utöver det finns kunskaper 
om frågor som berör lantbruk, vattenskyddsområden, kemikaliehantering, farligt 
avfall, egenkontroll med mera. 
 
Granskare Adelina Osmani arbetar som MKB-konsult och har bred erfarenhet från 
bland annat tillstånds-MKB, ÖP, FÖP och DP. Hon fungerar också som 
teknikansvarig för miljö inom flera projekt som exempelvis miljöbedömningar i 
infrastrukturprojekt. Adelina arbetar också med klimatsamordning, beräkningar av 
växthusgasutsläpp/klimatpåverkan i infrastrukturprojekt och har en samordnande 
funktion för klimatfrågorna inom Ramboll Impact Assessment. 
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Inledning 

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg har, i dialog med region Skåne, utvärderat 
möjliga platser för en byggnation av ett nytt sjukhus under hösten 2020 och våren 2021. 
Platserna har valts ut genom att de vid en första översyn kunnat vara lämpliga att 
uppfylla regionens grundläggande krav för en placering av ett nytt sjukhus. Viktiga 
ingångsvärden har varit möjligheterna att utveckla platsen på så vis att den kan 
bedömas vara lämplig för en ny sjukhusbebyggelse sett till - stadens behov, högsta 
möjliga tillgänglighet för invånare, nåbarhet för de transporter som krävs till ett sjukhus, 
samt att staden genom sitt planmonopol har rådighet över platsen och kan utveckla den 
till ett nytt sjukhus. 

Utöver stadens egen bedömning och framtagande av platser som skulle kunna vara 
möjliga att bebygga med ett nytt sjukhus, har också en dialog med Länsstyrelsen 
genomförts för att ge sin syn på lämpligheten av platsen. 

På följande sidor finns en överblick av de platser som utvärderats, en tabell som 
redovisar vilka faktorer och med vilket kriterium som platserna utvärderats samt en 
detaljerad bedömning för varje plats. Utredningen avslutas med en summering och 
rådgivning för vilken av stadens platser som bör utredas djupare genom en ny 
detaljplan. Utredningen har genomförts på en övergripande nivå av tjänstepersoner 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen och stadsledningsförvaltningen. 

Följande platser har identifierats som möjliga att utreda för ny sjukhusbyggnation 

 

2 Maria Station 

1 Befintligt Sjukhus 

4 Östra Ramlösa 

3 Inneslutningen 
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Bedömning 

I nedanstående tabell framgår de faktorer och kriterium som de olika platsernas 
lämplighet för nybyggnation av nytt sjukhus har bedömts utifrån. Faktorerna har tagits 
fram för att kunna bedöma lämpligheten sett till plan- och bygglagen, samt utifrån de 
lokaliseringskrav för ett nytt sjukhus som region Skåne meddelat i dialog med staden. 

Faktorerna har vart och ett bedömts av stadens tjänstepersoner och fått en klassificering 
i enlighet med nedanstående tabell 

Platsen uppfyller 
uppsatta kriterier 

Platsen uppfyller delvis 
uppsatta kriterier, som bör 

kunna hanteras i 
detaljplaneprocess 

Platsen har svårt att 
uppfylla uppsatta 

kriterier 

Platsen kan inte 
uppfylla uppsatta 

kriterier 

Förutsättning 
saknas för 

bedömning 

 

 

Faktor Kriterium Underlag 
Landskap     

Rekreation och 
friluftsliv 

Platsen har potential att erbjuda en attraktiv närmiljö och 
rekreation för anställda, patienter och besökare. Platsen har 
potential till gröna kopplingar till befintliga gröna stråk och 
grönområden. 

Besök på platsen, samt kartstudier 

Biologisk mångfald Platsen ger möjlighet att bevara, helt eller delvis, och förstärka 
biologiska värden, alternativt hyser inga höga biologiska värden 

Besök på platsen, samt stadens 
Grönstrukturprogram 

Kulturmiljö Platsen hyser inga särskilda kulturmiljövärden Helsingborg stads översiktsplan, 
ÖP2021 

Strandskydd Platsen kräver inte upphävande av strandskydd Studie strandskyddsområden samt 
dialog Länsstyrelsen 

Markförhållanden och 
rådighet över marken 

Platsen har goda markförhållanden för byggnation och staden 
äger all, eller stora delar av, marken 

Markundersökning, SGU 

Områdets storlek Platsen är tillfredsställande stor för ett sjukhus och rådighet över 
marken finns eller kan enkelt skapas. Området rymmer även 
framtida utveckling av sjukhuset utan att en expansion sker på 
bekostnad av verksamheten eller grön- och kommunikationsytor. 

Uppskattning yta i kartverktyg 

Geoteknik Platsen ska vara möjlig att bebygga med två källarvåningar och 
tillhörande kulvertar mellan tillkommande byggnader 

Markundersökning, SGU 

Miljö- och hälsorisker     

Buller Platsen är inte bullerstörd av befintlig eller prognosticerad 
trafikökning på ett sätt som omöjliggör sjukhusbyggnation 

Bullerkartering 

Risk Platsen har inte ett ur risksynpunkt så utsatt läge att 
sjukhusbebyggelse bedöms omöjlig 

Övergripande bedömning 

Översvämning Platsen hyser inte risk för översvämning av närliggande 
vattendrag på ett vis som inte kan åtgärdas genom fördröjning 
eller andra åtgärder 

Vattendirektivet 

Förorenad mark Platsen har inga förekomster av förorenad mark som inte kan 
saneras genom rimlig kostnad 

Naturvårdsverkets inventering av 
förorenade områden 

Teknisk försörjning     

Dricks- och spillvatten Platsen kan ansluta till kommunalt dricks- och spillvattennät Studie av befintligt och planerat 
kommunalt ledningssystem 

El och fiber Platsen kan anslutas med el och fiber Studie av befintligt och planerat 
kommunalt ledningssystem 

Fjärrvärme Platsen kan anslutas till fjärrvärmenätet Studie av befintligt och planerat 
kommunalt ledningssystem 

Investeringsbehov Platsen kräver inga större investeringsbehov i teknisk 
infrastruktur 

Bedömning i dialog med berörda 
tjänstepersoner 
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Trafikinfrastruktur     

Bil Platsen har god tillgänglighet för invånare i Skåne, samt personal Bedömning av befintligt och planerat 
kommunalt och statligt vägnät 

Kollektivtrafik buss Platsen har god lokal och regional tillgänglighet. Bedömning av befintligt och planerat 
kommunalt och statligt vägnät 

Kollektivtrafik tåg Platsen har potential att angöra med tåg Närhet till statligt järnvägsnät 

Gång- och cykeltrafik Platsen har god tillgänglighet för invånare i region Skåne, samt 
för personal 

Bedömning av befintligt och planerat 
kommunalt och statligt vägnät 

Investeringsbehov 
infrastruktur 

Platsen kräver inga större investeringsbehov i statlig eller 
kommunal infrastruktur föranlett enbart av sjukhusbyggnation 

Bedömning i dialog med berörda 
tjänstepersoner 

Akuttrafik Platsen ska kunna nås av akuttrafik från flera väderstreck och på 
ett säkert och tillgängligt vis 

Bedömning av befintligt och planerat 
kommunalt och statligt vägnät 

Helikoptertrafik Platsen ska vara möjlig att angöra med helikoptertrafik Bedömning av närhet till befintliga 
flygplatser och närliggande högre 
byggnationer som skulle kunna 
utgöra hinder 

Områden eller anläggningar av riksintresse   

Riksintresse Området berörs inte av anläggning eller område av riksintresse. 
Eventuellt riksintresse kan ej ge påtaglig skada av 
sjukhusbyggnation. 

Bedömning av befintliga beslutade 
riksintressen på aktuell plats 

Jordbruksmark Jordbruksmark ianspråktas inte i strid med Miljöbalken 7 kap 31§ Miljöbalken 

Stadsbebyggelse     

Stadsmiljö Platsen har förutsättningar att integreras in i befintlig 
stadsbebyggelse. Platsen ska tåla de volymer (byggnadshöjd) och 
täthet som ett nytt sjukhus kräver. 

Helsingborg stads översiktsplan, 
ÖP2021 



 

 

Befintligt sjukhus - nolläge 

 
1 Befintligt Sjukhus Bedömning   

 Landskap 
 

 

 

Rekreation och 
friluftsliv 

Befintligt sjukhus ligger inom tät stadsbebyggelse och har inte möjlighet 
att inkludera nya områden för rekreation och friluftsliv, samtliga 
närliggande gröna ytor är idag stadsparker av olika slag, vilka redan idag 
har ett högt användande då platsen ligger inom ett område med väldigt 
lite grön yta per invånare   

 

Biologisk mångfald Området har svårt att stärka upp den biologiska skalan, eventuell 
utveckling av biologisk mångfald kan endast ske i småskaliga insatser inom 
kvartersmarken för sjukhuset   

 

Kulturmiljö Området ligger inom känslig kulturmiljö vilket begränsar eventuell 
kommande expansion   

 Strandskydd Platsen berörs inte av strandskyddat område   

 

Markförhållanden 
och rådighet över 
marken 

Platsen har en högt och välbekant läge. Regionen och staden äger 
tillsammans de ytor som skulle kunna var aktuella för nytt sjukhusområde 

  

 

Områdets storlek För att sjukhuset ska kunna byggas ut krävs ett ianspråktagande av 
intilliggande fastigheter   



 

 

 

Geoteknik Området består till största delen av berg, vilket kan vara problematiskt att 
utvidga de kulvertar som behövs för sjukhuset   

 
Miljö- och 
hälsorisker 

 

 
 Buller Området är ej bullerutsatt på ett sätt som omöjliggör sjukhusbyggnation   

 

Risk Området berörs av eventuell risk från intilliggande idrottsanläggninar som 
handhar kemikalier   

 

Översvämning Området har ett högt läge med närhet till havet med goda möjligheter att 
leda bort stora regn   

 Förorenad mark Området innehåller ej kända föroreningar   

 Teknisk försörjning 
 

 

 
Dricks- och 
spillvatten 

Platsen ingår redan i befintligt nät 
  

 El och fiber Platsen ingår redan i befintligt nät   

 Fjärrvärme Platsen ingår redan i befintligt nät   

 

Investeringsbehov Efter undersökning kring marklagda va-ledningar konstateras att inga av 
ledningarna är kulverterade - mycket stor kostnad för nytt VA   

 Trafikinfrastruktur 
 

 
 Bil Platsen ingår redan i befintligt nät   

 Kollektivtrafik buss Platsen ingår redan i befintligt nät   

 

Kollektivtrafik tåg Platsen ingår redan i befintligt nät - dock ett längre avstånd än riktlinjerna 
medger mellan Helsingborg C och sjukhusentrén.   

 Gång- och cykeltrafik Platsen ingår redan i befintligt nät   

 

Investeringsbehov 
infrastruktur 

Platsen ingår redan i befintligt nät 

  

 Akuttrafik Platsen ingår redan i befintligt nät   

 

Helikoptertrafik Finns ej idag - möjligt att det går att utreda - dock svåra förutsättningar 
inom centrala staden   

 Områden eller anläggningar av riksintresse  

 

Riksintresse Efter dialog med Länsstyrelsen - mycket stor risk att riksintresse förvanskas 
med ny stor volym på det befintliga sjukhusområdet   

 Jordbruksmark Ingen jordbruksmark tas i anspråk   

 Stadsbebyggelse 
 

 

 

Stadsmiljö Liksom riksintresset är det svårt med en ny stor volym på befintligt 
sjukhusområde med känslig stadsmiljö i direkt anslutning   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Maria station 

 
 

2 Maria Station Bedömning   

 Landskap   

 

Rekreation och 
friluftsliv 

Området har begränsad tillgång till gröna värden att kunna ingå i 
planområde för nytt sjukhus på platsen, dock finns närliggande gröna 
värden.   

 

Biologisk mångfald Området har svårt att stärka upp den biologiska mångfalden, eventuell 
utveckling av biologisk mångfald kan endast ske i småskaliga insatser inom 
kvartersmarken för sjukhuset   

 
Kulturmiljö Inom området finns enstaka fornlämning som bedöms kunna hanteras 

inom en detaljplaneprocess   

 Strandskydd Området omfattas inte av strandskyddat område   

 

Markförhållanden 
och rådighet över 
marken 

Inom aktuellt område pågår planering för annan användning än sjukhus, 
vilka eventuellt kan avslutas för att marken skulle vara möjlig att planera 
för nytt sjukhusområde, staden äger merparten av området.    

 
Områdets storlek Området är inte stort nog för ett nytt sjukhusområde med all den 

tillkommande infrastruktur mm som tillkommer   

 Geoteknik Området bedöms möjligt att bebygga i enlighet med lokaliseringskraven   



 

 

 
Miljö- och 
hälsorisker   

 
Buller Buller finns främst från järnvägen, möjligt att lösa i detaljplaneläggning   

 

Risk Främsta riskfaktor kommer från närheten till järnvägen, som i sig är en 
förutsättning för platsens lämplighet. Inom området finns skyddsområde 
för miljöstörande verksamhet   

 
Översvämning Lågpunkt i områdets sydvästra hörn, med en risk för översvämning enligt 

översvämningskartering – hanterbart inom detaljplaneprocess   

 Förorenad mark Ingen känd markförening finns inom området   

 Teknisk försörjning   

 
Dricks- och 
spillvatten 

Platsen ingår redan i befintligt nät 
  

 El och fiber Platsen ingår redan i befintligt nät   

 Fjärrvärme Platsen ingår redan i befintligt nät   

 

Investeringsbehov Nyetablering inom befintligt nät - bedöms möjligt med en rimlig 
investering   

 Trafikinfrastruktur   

 

Bil Platsen ingår i befintligt nät som behöver utredas och utvecklas för att 
möta upp sjukhusets behov   

 

Kollektivtrafik buss Platsen ingår i befintligt nät som behöver utredas och utvecklas för att 
möta upp sjukhusets behov   

 

Kollektivtrafik tåg Platsen ingår i befintligt nät som behöver utredas och utvecklas för att 
möta upp sjukhusets behov   

 

Gång- och cykeltrafik Platsen ingår i befintligt nät som behöver utredas och utvecklas för att 
möta upp sjukhusets behov   

 

Investeringsbehov 
infrastruktur 

Utredningar kring sjukhusets behov kommer visa rimligheten i investering. 
Investeringen i vägnätet, med hänsyn till problematik kring kända större 
trafikplatser, bedöms bli stor   

 

Akuttrafik Platsen ligger inom nytt tätbebyggt område vilket ger begränsningar i 
möjligheterna att ansluta akuttrafik   

 Helikoptertrafik Finns inget i stadens underlag som motsätter ny helikoptertrafik   

 Områden eller anläggningar av riksintresse  
 Riksintresse Inga kända riksintressen annat än järnvägen på platsen   

 Jordbruksmark Jordbruksmark tas i anspråk till en viktig samhällsfunktion   

 Stadsbebyggelse   

 

Stadsmiljö Platsen ligger inom ett nytt tätt bebyggt område, direkt angränsande 
samhällsfunktioner som skola och befintlig station   

 

 

 

 

 



 

 

Inneslutningen 

 
3 Inneslutningen Bedömning   

 Landskap   

 

Rekreation och 
friluftsliv 

Möjlighet finns att utveckla ett sjukhusområde med tillgänglighet till gröna 
värden, främst kring befintlig uppvuxen grönska inom området. För att de 
värdena ska vara rekreativa behöver omtanke ske kring buller eftersom 
hela området omgärdas av vägnät   

 

Biologisk mångfald Utveckling och förstärkning av befintliga gröna värden och omvandling av 
jordbruksmark till gröna platser kan stärka den biologiska mångfalden, 
dock får det antas att merparten av området kommer behöva ianspråktas 
för verksamheten   

 Kulturmiljö Större ytor för fornlämningar finns inom området   

 Strandskydd Inom området finns inte strandskyddat område   

 

Markförhållanden 
och rådighet över 
marken 

Staden äger idag inte området och rådigheten över marken bedöms 
begränsad då marken relativt nyligen bytt ägare med avsikten att utveckla 
området mot verksamheter   

 
Områdets storlek  Området begränsas av omkringliggande infrastruktur och bedöms vara i 

minsta laget för att kunna utvecklas till nytt sjukhusområde   

 Geoteknik  Området bedöms möjligt att bebygga i enlighet med lokaliseringskraven   



 

 

 
Miljö- och 
hälsorisker   

 
Buller  Området är bullerutsatt från alla väderstreck, men bör vara lösligt med 

genomarbetad utformning och placering av byggnadskropparna   

 Risk  Risk finns främst från det befintliga vägnätet   

 
Översvämning  Översvämningskartering ej genomförd för området, dock finns utpekad 

större lågpunkt inom området   

 Förorenad mark  Inga kända markföroreringar inom området   

 Teknisk försörjning   

 

Dricks- och 
spillvatten 

 Området ligger utanför NSVAs verksamhetsområde för dricks- och 
spillvatten, möjligheterna att området skulle kunna införlivas i 
verksamhetsområdet är begränsade   

 
El och fiber  Området ligger utanför befintligt nät för el och fiber, bedöms som möjligt 

att ansluta till nätet   

 
Fjärrvärme  Området ligger utanför befintligt nät och idag finns inga planer att försörja 

denna delen av staden med fjärrvärme   

 
Investeringsbehov  Sammantaget bedöms de investeringar som skulle krävas för att försörja 

sjukhuset tekniskt, med redundans, inte som rimliga   

 Trafikinfrastruktur   
 Bil  Området angränsar till befintligt vägnät   

 Kollektivtrafik buss  Befintligt nät för kollektivtrafik buss finns i områdets direkta närhet   

 

Kollektivtrafik tåg  I ÖP 2021 är platsen utpekad som möjlig för framtida spårbunden 
kollektivtrafik, dock bedöms det som en för osäker indikation för att att 
kunna konstatera att möjligheten finns inom sjukhusets levnadstid   

 Gång- och cykeltrafik  Befintligt nät för gång- och cykeltrafik finns i områdets direkta närhet   

 

Investeringsbehov 
infrastruktur 

 Investering av ny spårbunden kollektivtrafik bedöms inte som rimlig. 
Investering av övrig trafikinfrastruktur bedöms som rimlig   

 Akuttrafik  Akuttrafik i enlighet med lokaliseringskraven bedöms som svårlösliga   

 Helikoptertrafik  Finns inget i stadens underlag som motsätter ny helikoptertrafik   

 Områden eller anläggningar av riksintresse  
 Riksintresse  Platsen omfattas inte av riksintresse men angränsar E6   

 Jordbruksmark  Jordbruksmark tas i anspråk till en viktig samhällsfunktion   

 Stadsbebyggelse   

 
Stadsmiljö  I närområdet finns stora byggnadsvolymer och infrastrukturstråk, men 

inte stadsmiljö att angöra med ett sjukhus   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Östra Ramlösa 

 
4 Befintligt Sjukhus Bedömning   

 Landskap   

 

Rekreation och 
friluftsliv 

Platsen har goda möjligheter till rekreativa värden, främst längs 
Lussebäcken och i den dagvattenpark som är utmärkt i planprogrammet 
för platsen   

 

Biologisk mångfald Befintliga biologiska värden längs Lussebäcken kan bevaras och förstärkas. 
Biologisk mångfald kan utvecklas ytterligare genom öppen 
dagvattenhantering   

 

Kulturmiljö Kulturmiljön på platsen består främst av det skånska jordbrukslandskapet, 
som redan beslutats  förändras i och med planprogrammet. Utblick mot 
omgivande skånskt kulturlandskap kan möjliggöras genom den nya 
bebyggelsen   

 
Strandskydd Efter samråd med Länsstyrelsen är det klarlagt att det inte finns 

strandskyddat området inom platsen   

 

Markförhållanden 
och rådighet över 
marken 

Marken inom området är lämplig för sjukhusbyggnation och all mark ägs 
av Helsingborgs stad 

  

 

Områdets storlek Området bedöms vara i lämplig storlek för ett nytt sjukhus med 
expansionsmöjlighet   

 

Geoteknik Området ligger inom vattenskyddsområde. Tidiga hydrogeologiska 
utredningar visar att vattenkällan ligger i källa så långt ner i marken att den 
inte omöjliggör sjukhusbyggnation i enlighet med regionens krav   



 

 

 
Miljö- och 
hälsorisker   

 

Buller Buller genereras från järnvägen och Österleden, dock inte på ett sådant 
sätt att sjukhusbyggnation omöjliggörs   

 
Risk Trafik på både järnvägen och Österleden utgör en risk som kan hanteras 

genom en ny detaljplan   

 
Översvämning Närheten till Lussebäcken ger närhet till recipient av dagvatten, dock 

kommer fördröjning i form av dagvattenpark utredas i detaljplanearbetet   

 
Förorenad mark En känd, mindre, yta med förorenad mark finns centralt inom området. 

Sanering är planerad att ske redan i och med planprogrammet   

 Teknisk försörjning   

 

Dricks- och 
spillvatten Platsen är sedan tidigare planerad att ingå i det kommunala 

dricksvattennätet. Möjlighet finns att koppla på det kommunala 
spillvattennätet, eller alternativ lösning   

 El och fiber Platsen är möjlig att ansluta till el- och fibernät   

 Fjärrvärme Platsen är planerad att anslutas till befintligt fjärrvärmenät   

 

Investeringsbehov Nyetablering inom befintligt nät - bedöms möjligt med en rimlig 
investering   

 Trafikinfrastruktur   

 

Bil Platsen angränsar till befintligt vägnät som behöver utredas, och 
eventuellt, utvecklas för att möta upp sjukhusets behov   

 

Kollektivtrafik buss Platsen angränsar till befintligt vägnät som behöver utredas, och 
eventuellt, utvecklas för att möta upp sjukhusets behov   

 

Kollektivtrafik tåg Möjlighet finns till ny tågstation på Skånebanan som avgränsar området i 
söder   

 

Gång- och cykeltrafik Platsen angränsar till befintligt vägnät som behöver utredas, och 
eventuellt, utvecklas för att möta upp sjukhusets behov   

 

Investeringsbehov 
infrastruktur 

Närheten till Österleden och i förlängningen E6 gör att platsens genererar 
rimlig investering av infrastrukturen sett till verksamheten   

 Akuttrafik Möjlighet finns att tillgängliggöra platsen för akuttrafik   

 Helikoptertrafik Finns inget i stadens underlag som motsätter ny helikoptertrafik   

 Områden eller anläggningar av riksintresse  
 Riksintresse Inga kända riksintressen annat än järnvägen på platsen   

 Jordbruksmark Jordbruksmark tas i anspråk till en viktig samhällsfunktion   

 Stadsbebyggelse   

 

Stadsmiljö Platsen ligger intill större infrastrukturstråk och i närområdet finns 
byggnader av större volymer sedan tidigare, platsen bedöms därför som 
lämplig att kunna bebyggas med ett nytt sjukhus på ett vis som gör att det 
integreras med staden   

 

 

 

 



 

 

Samlad bedömning 

Vid en översyn av stadens möjliga platser för byggnation av nytt sjukhus har lämpligheten för att 
kunna bedriva kvalitativ vård på platsen varit vägledande. Detta gör att platsen måste kunna 
försörjas av så väl trafikinfrastruktur som teknisk infrastruktur från flera väderstreck så att 
vårdfunktionen inte kan hindras om det skulle bli avbrott i infrastrukturen vid oförutsägbara 
händelser. Det ger ett nytt sjukhus den robusthet som krävs för oavbruten vårdfunktion över tid. 
Helsingborg stads ansvar är att bedöma och visa på platsens lämplighet till den föreslagna 
byggnationen och användningen, vilket sker genom en ny detaljplan och planprocessen. 

Som en kommentar till ställningstaganden av ianspråktagande av jordbruksmark, i enlighet med, 
7 kap 31§ Miljöbalken, så är bedömningen att ett sådant stort samhälleligt intresse som anges 
vara krav i paragrafen omfattar ett nytt akutsjukhus. 
 

Efter en översyn av de platser som bedömts vara möjliga inom Helsingborg att bebygga med ett 
nytt sjukhus, tillsammans med de lokaliseringskrav som Region Skåne kräver för ett nytt sjukhus, 
är det tydligt att den bäst lämpade platsen för detta är Östra Ramlösa. Här finns närheten till 
staden tillsammans med närhet till starka trafikinfrastrukturstråk och möjlighet till god 
tillgänglighet för alla. 
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1. INLEDNING  

1.1 Syfte och avgränsningar 

I detta PM beskrivs möjliga utformningar av trafiknätet i vissa punkter i det nät som översiktligt 

presenteras i rapporten ”Nya sjukhuset Helsingborg – trafikutredning”. Fokus är de punkter i 

trafiksystemet som kan anses kritiska i något avseende antingen geometriskt eller 

kapacitetsmässigt. Syftet är att säkerställa att det finns möjlighet att skapa goda funktioner i det 

trafiknätet och att tillräcklig yta finns att tillskapa detta. 

 

Parallellt med trafikutredningen pågår arbete med övergripande analyser av större delarna av 

trafiknätet i östra Helsingborg, där de större anslutningarna (trafikplatserna) till planområdet 

kommer att analyseras framför allt från kapacitetssynpunkt. Dessa analyser finns därför med i 

sammanställningen i detta PM. Inför vissa av analyserna har därför tidiga bedömningar av 

trafikflöden behövts göras i syfte att kunna genomföra inledande trafiksimuleringar och 

tillhörande kapacitetsbedömningar. 

 

Detta PM är ett av tre underlags-PM till trafikutredningens samlade huvudrapport enligt figuren 

nedan. 

 

 

I huvudrapporten beskrivs tillgängligheten i trafiknäten utifrån de förändrade förutsättningar som 

flytten av sjukhuset innebär och i förhållande till de krav som ställs på trafiksystemet. En 

bristanalys genomförs av tillgängligheten och redovisas på övergripande nivå. Möjliga lösningar 

på hur planområdets trafikstruktur kan se ut och anslutas till det övergripande nätet diskuteras. 

 

1.2 Övergripande funktionskrav 

 

För utformning av olika gatuelement har vi utgått från Helsingborgs tekniska handbok samt VGU 

(Vägars och gators utformning). Som utgångspunkt för beskrivning av kvaliteten i nätet har 

TRAST (Trafik för en attraktiv stad) fungerat som riktlinje. För en mer fullständig sammanställning 

av mått och riktlinjer hänvisas till respektive dokument. Nedan anges några huvudmått som 

utgångspunkt vid utformning av länkar och nät. 

 

För gångtrafiken är utgångspunkten en längslutning på 1:50 och en bredd på minst 1,8 meter.  

Trafikutredning
huvudrapport

PM parkering 
och angöring

PM 
trafikalstring

PM utformning 
och kapacitet



 

 

  

 

5/28 

I vissa delar där detta av olika skäl inte kan uppnås förväntas en mindre andel funktionshindrade 

röra sig. Då ytan är gemensam med cykeltrafiken ska bredden uppgå till minst 3 meter i lokalt 

nät med små fotgängarflöden och 4 meter vid höga flöden. En bredd på 5 m är inriktningen vid 

separering mellan gående och cyklister. Lutning upp till 4 %. Inriktningen på väganslutningar är 

en lutning på 2,5 %. 

1.3 Avgränsningar 

 

Följande punkter i trafiksystemet har diskuterats djupare i detta: 

 
• Anslutning Clausgatan inkl kollektivtrafikanläggning 

• Anslutning Ättekulla 
• Gatunätet längs Österleden 

 

Utöver dessa finns ytterligare bilder av sektioner presenterade i kapitel 3. 
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Figur 1. Översikt av planområdet med platser i trafiksystemet som bedöms vara extra kritiska. A är anslutningen 

via Clausgatan, B är anslutningen via Ättekulla och C illustrerar en möjlig anslutning österifrån vilken bidrar till 

att skapa redundans för blåljustrafiken. 

 

Kapacitetsanalyser av anslutningarna till trafikplatserna Clausgatan och Ättekulla ingår i denna 

redovisning. Dock ingår inte analyser av själva trafikplatserna då dessa kommer att genomföras i 

parallellt pågående processer.  
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2. SJUKHUSETS ANSLUTNINGAR 

I detta kapitel beskrivs sjukhusets huvudsakliga anslutningar: 

 

• trafikplats Clausgatan  

• trafikplats Ättekulla.  

 

Utöver dessa huvudsakliga anslutningar kan en anslutning österifrån via Clausgatans förlängning 

vara aktuell. Denna beskrivs översiktligt i dokumentet Nya sjukhuset Helsingborg - 

trafikutredning. 

 

2.1 Anslutning Clausgatan 

2.1.1 Övergripande beskrivning 

Huvudentrén planeras nås via trafikplats Clausgatan som blir infart för huvuddelen av besökarna 

och en del av de anställda. En andel av besökarna med målpunkter i södra delen av 

sjukhusområdet har dock också tillgänglighet via denna anslutning. Enligt de övergripande 

trafikmodellanalyser som genomförts, förväntas totalt ca 2/3 av trafiken till och från sjukhuset 

använda sig av Clausgatan som tillfart. 

 

Tillfarten från trafikplats Clausgatan föreslås även bli huvudtillfart för stadsbusstrafiken. Via 

Clausgatan sker också angöring för serviceresor, taxi och hämta/lämna för personbilar som 

antingen direkt lämnar sjukhusområdet eller parkerar i det närliggande P-huset, vilket främst är 

avsett för besökare.  

 

2.1.2 Funktionsbeskrivning 

Anslutningen till Clausgatan har en rad funktionskrav som ska uppfyllas. Den ska exempelvis ge 

förutsättningar för: 

 

- god framkomlighet för blåljustrafik och kollektivtrafik 

- trafiksäker tillgänglighet för oskyddade trafikanter som ska korsa gatan 

- att hanteras de biltrafikflöden som förväntas 

 

Biltrafikmängder 

Av de totalt ca 5 800 fordonsrörelser som förväntas alstras av sjukhuset per dygn använder ca 

2/3 Clausgatan. Utöver trafiken till och från sjukhuset planeras även för bostäder i Östra Ramlösa 

som fullt utbyggt omfattar ca 7 500 boende. Förväntade biltrafikmängder redovisas i figur 2 

nedan. 
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Figur 2. Förväntade biltrafikmängder på Clausgatan i antal fordon per dygn. 

 

Kollektivtrafik 

För kollektivtrafiken finns, utöver anspråken på en god framkomlighet längs Clausgatan, även 

krav på en god funktion till det busstorg som ska trafikeras av de lokala expressbussarna 

Helsingborgsexpressen (HEX) linje 2 och 3 samt linje 24. För dessa planeras följande trafikering: 

 

- HEX linje 2:  turtäthet 7,5 minuter (vänder vid sjukhuset) 

- HEX linje 3:  turtäthet 7,5 minuter (genomgående linje) 

- Linje 24: turtäthet 15 minuter (vänder vid sjukhuset) 

 

I framtiden kan eventuellt även regionbussar komma att angöra busstorget. För dessa antas en 

turtäthet på 6 turer per timme.  

 

Som dimensionerande trafiksituation antas följande: 

 

- 2 HEX-bussar för på- eller avstigande 

- 1 HEX-buss som reglerar tid 

- 1 normalbuss som reglerar tid 

 

För HEX-linjerna antas en trafikering med 18-meters ledbussar, men inför framtiden kan det bli 

aktuellt med 21-metersbussar som blir utgångspunkt för dimensionering. Som dimensionerande 

turtäthet antas 5 minuter för HEX-linjerna.  

 

Flera alternativa utformningar på bussangöringen har analyserats vilket beskrivs i kapitlet nedan. 

 

På Clausgatans östra del finns en rad anspråk från samtliga trafikslag som ska balanseras till en 

bra helhet men med prioritet för oskyddade trafikanter och kollektivtrafik. 
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Gång- och cykeltrafik 

Som beskrivs i PM trafikalstring uppskattas flödet av oskyddade trafikanter uppgå till ca 100–300 

oskyddade trafikanter under maxtimmen, och som underlag för fortsatta analyser antas 200 

passager. 

 

2.1.3  Trafikanalyser 

 

Som underlag för en möjlig principutformning av Clausgatan har trafikanalyser genomförts. Syftet 

med dessa är att ge svar på: 

 

- Möjliga korsningstyper 

- Körfältsindelning 

- Utformning av lösning för busstrafik 

- Utformning för lösning av oskyddade trafikanters korsningsanspråk 

 

Alternativa bussangöringar  

Flera alternativ av trafikering och angöring vid busstorget har provats. De kategorier av lösningar 

som diskuterats är: 

 

- Alternativ med hållplatser på Clausgatan  

- Alternativ med busstorg söder om Clausgatan och enkelriktad tillfart i västra änden. 

- Alternativ med busstorg söder om Clausgatan och dubbelriktad tillfart i västra änden. 

- Alternativ med busstorg söder om Clausgatan och dubbelriktad tillfart i östra änden. 
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Alternativ 1:Hållplatser på Clausgatan 

 

 

Figur 3. Alternativ 1: Hållplatser på Clausgatan. 

 

 

Alternativ 2:Busstorg söder om Clausgatan och enkelriktad tillfart i väster 

 

 

Figur 4. Alternativ 2: Busstorg söder om Clausgatan och enkelriktad tillfart i väster.  
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Alternativ 3:Busstorg söder om Clausgatan och dubbelriktad trafik i väster 

 

 

Figur 5. Alternativ 3: Busstorg söder om Clausgatan och dubbelriktad trafik i väster. 

 

Alternativ 4:Busstorg söder om Clausgatan och dubbelriktad tillfart i öster 

 

 

Figur 6. Alternativ 4: Busstorg söder om Clausgatan och dubbelriktad tillfart i öster. 
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En övergripande utvärdering visar att hållplatser på Clausgatan har fördelar när det gäller 

körvägar och mindre ytåtgång medan det innebär nackdelar att resenärerna behöver korsa 

Clausgatan för att nå hållplatserna.  

 

Alternativet med enkel inkörning i väster innebär nackdelar för den genomgående trafiken som i 

riktning västerut behöver ”snurra” ett varv inne på terminalen. Den stora fördelen i detta 

alternativ är att resenärerna till/från sjukhuset inte behöver korsa något stråk med 

motorfordonstrafik. Det ställer dock stora krav på tydlighet i hållplatsskyltningen samt att 

uppställning med bussarna i samma riktning är ytkrävande. Den vändande bussen har också svårt 

att på en kort sträcka komma in till kantstenen. 

 

Alternativet med dubbel utfart i väster har fördelen med att körvägarna blir förhållandevis enkla 

för kollektivtrafiken. Gällande ytåtgång och konfliktpunkter är detta ett ”mellanalternativ” jämfört 

med de båda andra. 

 

En möjlighet att få enkla vändningar för bussen är att även anlägga en cirkulationsplats i den 

västra änden av terminalen. Detta har dock andra nackdelar vilket beskrivs i analyserna av val av 

korsningstyp nedan. I tabell 1 kommenteras för- och nackdelar för respektive alternativ ur bussen 

och resenärens perspektiv, i första hand de som har sjukhuset som målpunkt.  

 

 

Tabell 1. Bedömning av respektive alternativ 

Alternativ Fördelar Nackdelar Påverkan på övrig trafik 

1. Hållplatser på 

Clausgatan 

• Mindre ytåtgång 

• Enkla körvägar för 

bussen 

• Enkel angöring  

• Resenärer behöver 

korsa Clausgatan 

• Komfort vid 

vändning i 

cirkulation  

• Påverkan på 

kapacitet bedöms 

liten. 

• Tydlig utformning 

för bilister 

2. Enkelriktad tillfart i 

väster 

• Resenärer behöver 

ej korsa 

Clausgatan 

• Resenärer behöver 

ej korsa busstorg 

• Av- och påstigning 

kan ske på samma 

läge.  

• Förhållandevis 

enkla körvägar 

 

• Vändande buss 

kan få svårt att 

komma in till 

kantsten 

• Genomgående 

bussar behöver 

vända ett extra 

varv på 

terminalen 

• Ytkrävande 

• Kräver komplex 

signalsättning, kan 

komma att påverka 

kapaciteten. 

• Kräver tydlig 

utformning för att 

undvika bilar på 

busstorg 

3. Dubbelriktad tillfart i 

väster  

• Förhållandevis 

enkla körvägar för 

bussen 

• Resenärer behöver 

ej korsa 

Clausgatan  

• Konflikt mellan 

bussar inne på 

busstorg 

• Resenärer behöver 

korsa busstorg 

• Ytkrävande 

• Kräver komplex 

signalsättning, kan 

komma att påverka 

kapaciteten 

• Kräver tydlig 

utformning för att 

undvika bilar på 

busstorg 

4. Dubbelriktad tillfart i 

öster 

• Förhållandevis 

enkla körvägar 

• Resenärer behöver 

ej korsa 

Clausgatan 

• Resenärer behöver 

korsa busstorg 

• Kan bli svårt att 

komma in till 

kantsten på vissa 

lägen.  

• Ytkrävande 

• Samtliga bussar 

gör ett varv inne 

på terminalen 

• Påverkan på 

kapacitet bedöms 

liten. 

• Tydlig utformning 

för bilister 
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Sammanfattningsvis kan konstatersa att det finns både fördelar och nackdelar med samtliga 

alternativ.  Fortsatt arbete omfattar att analysera bland annat möjligheten till trafiksignalstyrning 

samt mer detaljerad utformning av terminalytan för att säkerställa goda angöringsmöjligheter. 

Resenärsperspektivet och möjligheten att skapa effektiva bussrörelser är centrala aspekter i den 

fortsatta planeringen och utformningen. 

 

2.1.4 Resultat trafikanalyser 

 

Nedan presenteras generella resultat som gäller för alla ovan beskrivna alternativ av lösningar för 

bussen. 

  

Val av korsningstyp 

Signal föreslås i västra korsningen och cirkulation föreslås i den östra. Skälet till cirkulation i den 

östra änden är att ge möjligheter för bussar att vända på ett smidigt sätt, samtidigt som 

trafikfördelningen på respektive ”ben” är förhållandevis jämn till skillnad från den västra 

korsningen där signal föreslås. I den västra korsningen är i stället trafikflödet i väst-östlig riktning 

förhållandevis stort, vilket gör att trafik söderifrån behöver få gröntid för att ta sig ut på 

Clausgatan. I fallet med signalkorsning föreslås två vänstersvängskörfält (V,V+H) söderifrån för 

att korta de kölängder som kan förväntas uppstå under maxtimmen. En trafiksignal i den västra 

korsningen har också fördelen att kunna prioritera kollektivtrafik samt blåljustrafik. En 

signalkorsning är även mindre ytkrävande än en cirkulationsplats. 

 

Körfält österut 

Öster om trafikplats Clausgatan föreslås två körfält österut rakt för bil på Clausgatan. Inledande 

simuleringar visar på att detta krävs för att köerna inte ska växa ut i cirkulationen på 

Österleden/Clausgatan. Ett separat busskörfält på sträckan har prövats men förväntas bidra till 

kapacitetsbrist, samt risk för felkörningar och konflikter i och med den korta beslutssträckan som 

i så fall uppstår då man lämnar cirkulationen på Österleden. Signalprioritering bör räcka om vill 

prioritera bussen. För högersvängande söderut föreslås ett separat högersvängskörfält, vilket 

möjliggör ett fritt flöde bort mot huvudentrén. Detta flöde behöver i så fall inte trafikera 

signalkorsningen, vilket även ökar kapaciteten rakt fram.  

 

Mellan den västra och östra korsningen, bör även två bilkörfält finnas. Detta till följd av att det är 

krävs två körfält mellan Österleden och den västra korsningen. Till följd av detta bedöms även 

busskörfält (om relevant beroende på busslösning) ofördelaktigt då gatans sektion blir stor.  

 

Körfält västerut 

Kapaciteten västerut bedöms mindre kritisk än österut baserat på resultat från inledande 

simuleringar. Ovissheten kring hur en mer komplex signallösning (fler faser) påverkar kapaciteten 

motiverar dock bedömningen att även två körfält för bil i västgående riktning, mellan den västra 

och östra korsningen, är fördelaktigt. Detta då en mer komplex signallösning påverkar 

genomgående flödet på Clausgatan negativt, sett till kapacitet. Beroende på val av busslösning, 

bör det även tas höjd för eventuellt vänstersvängfält för buss mellan den östra och västra 

korsningen.   

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att djupare analyser krävs vidare för att slutsatser kring 

körfältsindelning ska kunna ställas. Kapaciteten i körfält och korsningar styrs till stor del av hur 

anslutningar till busstorget utformas. Djupare analyser krävs också för att undersöka möjligheten 

att ersätta bilkörfält med busskörfält.  
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2.1.5 Utformning i plan och profil 

I figurerna nedan visas en översikt av Clausgatans utformning i plan och profil. 

 

 

 

Figur 7. Västra delen av Clausgatans förlängning med infart till sjukhusets huvudentré. 
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Figur 8. Östra delen av Clausgatans förlängning med busstorg. 

 

 

2.2 Anslutning Ättekulla 

2.2.1 Övergripande beskrivning 

Den huvudsakliga infarten för gods och anställda till sjukhuset sker via trafikplats Ättekulla, i 

korsningen mellan Trintegatan och Södra Brunnsvägen. Trintegatan är en viktig förbindelse för 

den tunga trafiken till/från industriområdet. Södra Brunnsvägen leder in till bostadsområdet 

Ramlösa. En bit väster om korsningen passerar ett industrispår över Trintegatan som trafikeras 

sporadiskt. Eventuellt kommer trafikmängderna att öka här i framtiden och det är viktigt att 

eventuella köbildningar från trafiken inte blockerar järnvägsspåret. Detta beskrivs i avsnittet om 

trafikanalys nedan. 

 

Totalt ca 1/3 av trafiken förväntas använda denna tillfart, huvudsakligen sjukhusets anställda. 

 

Under maxtimmarna är trafikplats Ättekulla ansträngd med viss köbildning. 

Framkomlighetshetsproblemen kan förväntas öka i framtiden i takt med att planerade 

utbyggnader genomförs förutsatt att dagens resmönster inte förändras. För närvarande utreds 

denna fråga i andra pågående processer och analyserar därför inte djupare i detta uppdrag. 
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2.2.2 Funktionsbeskrivning 

 

Biltrafik 

Förväntade biltrafikmängder framgår av Figur 9 nedan.  

 

 

Figur 9. Förväntade biltrafikmängder vid anslutning Ättekulla i antal fordon per dygn. 

 

Gång och cykeltrafik 

Väster om anslutningen finns idag ett GC-stråk till Ramlösa som fortsätter längs Österleden 

söderut. Parallellt med den nya bro som passerar över Skånebanan planeras ett cykelstråk längs 

Österledens östra del. Detta stråk föreslås bli huvudriktningen för cykeltrafiken på den östra sidan 

av Österleden. 

 

2.2.3  Trafikanalyser 

 

Med tanke på den förhållandevis jämna trafikfördelningen kring korsningen har en cirkulation 

provats som huvudalternativ. Det som speciellt testats i simuleringen är att inte eventuella köer 

ska komma i konflikt med tågtrafiken på industrispåret. I cirkulationen har en så kallad fri 

högersväng testats. Denna har två syften; dels att öka kapaciteten och skapa bättre 

förutsättningar för blåljustrafikens framkomlighet 

 

Analysen har ej inkluderat signalkorsningen på Österleden vilket kan påverka resultaten.  

 

2.2.4 Resultat trafikanalyser 

Både under förmiddagens och eftermiddagens maxtimme bedöms framkomligheten god. 

Cirkulationsplatsen bedöms kunna hantera de antagna flödena, och kapaciteten överskrids 

således inte. En känslighetsanalys har även gjorts, vilket innebär att samtliga trafikflöden har 

ökats med 30%. Detta för att undersöka hur studerad utformning skulle hantera ett trafikflöde 

större än det som antagits. Nedan kommenteras respektive resultat mer i detalj.  

 

 

 



 

 

  

 

17/28 

Förmiddag: 

Under förmiddagens maxtimme antas framkomligheten vara god sett till medelhastigheter i 

nätverket. Även kölängderna vid respektive tillfart i cirkulationen bedöms vara acceptabla.  

Längst medelkö uppmäts i simuleringen till 8 meter, detta sker på Södra Brunnsvägens norra 

tillfart. Vid Södra Brunnsvägens södra tillfart och vid Trintegatans tillfart, vilka kan ses som 

kritiska på grund av signalkorsningen på Österleden respektive järnvägsspåret, tyder 

simuleringarna på att risken för att kö byggs upp, så att kön blockerar dessa punkter är mycket 

liten.   

  

   

Figur 10. Framkomlighet under förmiddagens maxtimme där färgerna indikerar hastighet. 
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Känslighetsanalys förmiddag:  

Även med en ökning av trafiken på 30% bedöms framkomligheten god, sett till medelhastigheter. 

Längst medelkö uppmäts även i känslighetsanalysen på Södra Brunnsvägens norra tillfart, och 

uppmäts här till 13 meter. På Trintegatan, vid enstaka tillfällen i simuleringen, närmar sig kön 

järnvägsspåret. Detta bör dock inte ses som en stor risk, men bör tas i beaktande vid utformning 

av eventuellt spärrområde vid järnvägsspåret. Kön vid Södra Brunnsvägens södra tillfart uppgår i 

enstaka fall till 30 meter.  

 

   

Figur 11. Känslighetsanalys för framkomlighet under förmiddagens maxtimme där färgerna indikerar hastighet. 

 

Eftermiddag:  

Under eftermiddagens maxtimme antas framkomligheten vara god sett till medelhastigheter i 

nätverket. Även kölängderna vid respektive tillfart i cirkulationen bedöms vara acceptabla.  

Längst medelkö uppmäts i simuleringen till 16 meter, och detta sker vid Trintegatans tillfart. Vid 

enstaka tillfällen i simuleringen sträcker sig kön på Trintegatan över järnvägsspåret. Detta bör 

dock inte ses som en stor risk, men bör tas i beaktning för utformning av spärrområde vid 

järnvägsspåret. Vid Södra Brunnsvägens södra tillfart, tyder simuleringarna på att risken för att 

kö byggs upp så att kön når bak till Österleden är mycket liten.   

 

   

Figur 12. Framkomlighet under eftermiddagens maxtimme där färgerna indikerar hastighet 
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Även med en ökning av trafiken på 30% bedöms framkomligheten god sett till medelhastigheter. 

Längst medelkö uppmäts även här på Trintegatan, och uppmäts i känslighetsanalysen till 24 

meter. Vid några tillfällen sträcker sig kön på Trintegatan över järnvägsspåret. Kön vid Södra 

Brunnsvägens södra tillfart uppgår i enstaka fall till 30 meter, vilket även är väntat resultat i 

känslighetsanalysen för förmiddagens maxtimme.   

 

   

Figur 13. Känslighetsanalys för framkomlighet under eftermiddagens maxtimme där färgerna indikerar hastighet 

 

Sammanfattning 

Med föreslagen utformning och antagna flöden bedöms framkomligheten som god.  

Att ett järnvägsspår korsar Trintegatan kan ses som en risk, då köbildning in mot cirkulationen 

vid enstaka fall kan komma att växa bakåt över spåret. Med hänsyn till troliga flöden på 

Trintegatan, bedöms risken att den situationen uppstår som liten. Åtgärder i form av signaler 

eventuellt kompletterat med spärrområden kan bidra till att minska denna risk. Västerifrån bidrar 

det fria högersvängskörfältet till att risken för köbildning ut till trafikplatsen minimeras.  
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2.2.5 Utformning plan 

I Figur 14 nedan visas en översikt av anslutningen vid Ättekulla som korsar Skånebanan på bro 

separerad för både bil- och cykeltrafik. Cykelbanans bredd är 4 meter bred och körbanan 7,75 

meter bred.  

 

 

Figur 14. Utformning av anslutning vid Ättekulla samt föreslagen sektion på nya bron över Skånebanan. 

 

 

En sektion av anslutningen till sjukhuset med planskild korsning över Skånebanan visas i Figur 15 

nedan. 
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Figur 15. Sektion av planerad bro över Skånebanan öster om Österleden som utgör södra tillfarten till sjukhuset. 

 

 

2.3 Direktanslutningar Österleden 

2.3.1 Studerade alternativ 

I syfte att få en god framkomlighet har olika varianter av direktavfarter för blåljustrafik provats. 

Med direktavfart menas en förbindelse som är friliggande från korsningar/trafikplatser för allmän 

trafik i syfte att skapa tidsvinster för blåljustrafiken. Det är i första hand avfartsramper söderifrån 

norr om trafikplats Ättekulla som bedömts aktuella. 

 

Generellt visar en översiktlig analys att inbesparad körsträcka är begränsad (ca 100 m) jämfört 

med den föreslagna södra anslutningen till sjukhuset. Det finns en risk för konflikter med trafik 

norrut som accelererar samtidigt som ambulansen ska anpassa läge och hastighet till 

avfartsrampen, vilket bedöms som olämpligt. I trafikplats Ättekulla finns fler fordonsströmmar 

som måste korsas för att nå direktavfarterna jämfört med om ordinarie anslutning används. Risk 

finns också för felkörning av olovlig trafik vilket gör att avfarten behöver förses med någon form 

av hinder. 

 

Ovanstående talar för att det är att föredra att ordinarie anslutningar bör användas och göras så 

robusta att trafikproblem inte uppkommer. 
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3. GATUSEKTIONER 

I detta kapitel visas ett urval av gatusektioner i området. Följande sektioner visas: 

 

Sektion 1:  logistikgatan med nord/sydligt cykelstråk  

Sektion 1b:  logistikgatan/cykelbro/grönstråk 

Sektion 2:  sjukhusets huvudéntre 

Sektion 3:  Clausgatan 

Sektion 3b:  busstorg 

Sektion 4:  stråket shared space 

Sektion 5: grönstråket 

Sektion 6: tvärgata/dagvattenpark 

Sektion 7: cykelstråk mot Lussebäcken 

 

I figur 16 visas en översikt av dessa sektioner. 

 

 

 

Figur 16. Översikt av sektioner. 
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I Figur 17 visas sektionen på den så kallade logistikgatan som löper parallellt med Österleden 

tillsammans med det nord/sydliga cykelstråket. 

 

Figur 17. Sektion för logistikgatan parallell med Österleden. 

 

I Figur 18 visas cykelbron som förbinder området med staden västerut. 

 

 

 

 

Figur 18. Planerad cykelbro tillsammans med logistikgatan och planerat grönstråk. 
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I Figur 19 visas vyn ut från sjukhusentrén i norr med entrétorg, angöring och mobilitetshus till 

vänster. 

 

 

Figur 19. Vy från sjukhusentrén sett norrut. 

 

I Figur 20 visas huvudinfarten i norr via Clausgatans förlängning. Ungefär 2/3 av biltrafiken 

förväntas använda denna infart. 

 

 

Figur 20. Clausgatan som är huvudinfart till sjukhuset. 
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I Figur 21 visas en möjlig lösning för busstorget i östra delen av Clausgatans förlängning. 

 

 

 

Figur 21. Möjlig sektion vid busstorget nordost om huvudentrén. 

 

I Figur 22 visas en den gemensamma trafikytan (shared space) som planeras centralt i 

sjukhusområdet och där gång- och cykeltrafik samspelar. 
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Figur 22. Den gemensamma trafikytan där gång- och cykeltrafiken samspelar. 

 

I Figur 23 visas gatusektionen i anslutning till det planerade grönstråket i sjukhusområdets 

centrala del.  
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Figur 23. Grönstråket genom sjukhusområdet i öst-västlig riktning 

 

Figur 24 visar tvärgatan vid dagvattenparken. 

 

 

 

Figur 24. Tvärgatan vid dagvattenparken sedd västerut. 
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Figur 25 visar det planerade cykelstråket som löper längs Lussebäcken i sjukhusområdets östra 

del. 

 

 

Figur 25. Cykelstråket längs Lussebäcken i sjukhusområdets östra del. 
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15. Grönt stråk
16. Dagvattenpark
17. Dagvattenhantering 
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18. Cykelbro



Från: Samhällsbygg
Till: Maria Månsson Brink
Ärende: VB: Samråd, Ramlösa 5:2 med flera, Nya Sjukhuset Helsingborg, dnr 452/2021
Datum: den 9 februari 2023 13:53:56
Bilagor: Beslut om samråd_protokollsutdrag SBN § 9.pdf

Samråd_remiss_Ramlösa 5_2 med flera, Nya Sjukhuset Helsingborg.pdf
Planhandlingar Detaljplan Ramlösa 5_2 Nya Sjukhuset Helsingborg.zip

 
 

Från: Örkelljunga Kommun <kommunkontor@orkelljunga.se> 
Skickat: den 9 februari 2023 13:28
Till: Samhällsbygg <samhallsbygg@orkelljunga.se>
Ämne: VB: Samråd, Ramlösa 5:2 med flera, Nya Sjukhuset Helsingborg, dnr 452/2021
 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Registratorn
Kommunledningsförvaltningen
 
Telefon: 0435-55 000
kommunkontor@orkelljunga.se
www.orkelljunga.se
 

 
 

Från: Detaljplanering - SBF <detaljplan.sbf@helsingborg.se> 
Skickat: den 9 februari 2023 13:24
Till: skane@lansstyrelsen.se; Lantmäteri - SBF <Lantmateri.SBF@helsingborg.se>; Plan Bygg - RSNV
<PlanBygg@rsnv.se>; registrator.syd@polisen.se; 'Region Skåne' <region@skane.se>;
Miljöförvaltningen - MF <Miljoforvaltningen@helsingborg.se>; Kulturnämnden - KF
<kulturnamnden@helsingborg.se>; Fastighetsförvaltningen - KFA
<fastighetsforvaltningen@helsingborg.se>; utdelningsforbattringar@postnord.com; 'Telia
(Skanova-Remisser-Jonkoping@teliacompany.com)' <Skanova-Remisser-
Jonkoping@teliacompany.com>; 'NSVA' <remisser@nsva.se>; 'NSR' <remisser@nsr.se>;
'Öresundskraft' <remisser@oresundskraft.se>; remisser@pingday.se; Arbetsmarknadsnämnden
AMF <arbetsmarknadsnamnden@helsingborg.se>; Barn och utbildningsnämnden - SFF
<Barn.utbildningsnamnd@helsingborg.se>; info@port.helsingborg.se; Idrotts- och fritidsnämnden -
SFF <Idrotts.fritidsnamnd@helsingborg.se>; Skol Fritidsförvaltning - SFF
<skol.fritidsforvaltning@helsingborg.se>; trafikverket@trafikverket.se; lfvcentralregistratur@lfv.se;
mattias.sarbring@aghairport.se; info@aghairport.se; flygplatsen@estl.eu; planer@weum.se;
Kommunstyrelsen - KSF <kommunstyrelsen@helsingborg.se>; Socialförvaltningen - SOF
<socialnamnden@helsingborg.se>; Vård- och omsorgsnämnden - VOF
<vardomsorg@helsingborg.se>; exp-hkv@mil.se; registrator@kustbevakningen.se;
info@sydvatten.se; bn@bjuv.se; samhallsbyggnad@bastad.se; kommunen@hoganas.se;

mailto:samhallsbygg@orkelljunga.se
mailto:maria.mansson.brink@orkelljunga.se
mailto:kommunkontor@orkelljunga.se
http://www.orkelljunga.se/
http://www.orkelin.se/Global/Nyheter/signatur_logga_%c3%b6rkelljunga_familjen_helsingborg.jpg
mailto:detaljplan.sbf@helsingborg.se
mailto:skane@lansstyrelsen.se
mailto:Lantmateri.SBF@helsingborg.se
mailto:PlanBygg@rsnv.se
mailto:registrator.syd@polisen.se
mailto:region@skane.se
mailto:Miljoforvaltningen@helsingborg.se
mailto:kulturnamnden@helsingborg.se
mailto:fastighetsforvaltningen@helsingborg.se
mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
mailto:Skanova-Remisser-Jonkoping@teliacompany.com
mailto:Skanova-Remisser-Jonkoping@teliacompany.com
mailto:Skanova-Remisser-Jonkoping@teliacompany.com
mailto:remisser@nsva.se
mailto:remisser@nsr.se
mailto:remisser@oresundskraft.se
mailto:remisser@pingday.se
mailto:arbetsmarknadsnamnden@helsingborg.se
mailto:Barn.utbildningsnamnd@helsingborg.se
mailto:info@port.helsingborg.se
mailto:Idrotts.fritidsnamnd@helsingborg.se
mailto:skol.fritidsforvaltning@helsingborg.se
mailto:trafikverket@trafikverket.se
mailto:lfvcentralregistratur@lfv.se
mailto:mattias.sarbring@aghairport.se
mailto:info@aghairport.se
mailto:flygplatsen@estl.eu
mailto:planer@weum.se
mailto:kommunstyrelsen@helsingborg.se
mailto:socialnamnden@helsingborg.se
mailto:vardomsorg@helsingborg.se
mailto:exp-hkv@mil.se
mailto:registrator@kustbevakningen.se
mailto:info@sydvatten.se
mailto:bn@bjuv.se
mailto:samhallsbyggnad@bastad.se
mailto:kommunen@hoganas.se



 
Protokoll 


26 januari 2023 


Stadsbyggnadsnämnden 
 


 
 
Protokollet är justerat med digital signatur  helsingborg.se 


19  


§ 9 Dnr 00452/2021 


Detaljplan för del av fastigheten Ramlösa 5:2 med flera, Östra 
Ramlösa, Helsingborgs stad 


Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra 
sjukhusbebyggelse med tillhörande funktioner och nödvändig infrastruktur, 
park och naturstråk, samt att pröva omfattning och utformning av bebyggelse 
och allmän platsmark. 
 
Huvudidén med förslaget till detaljplan är att möjliggöra ett nytt akutsjukhus 
som dels uppfyller alla de krav som finns för ett modernt sjukhus idag och som 
samtidigt möjliggör att sjukhuset kan växa och utvecklas om ett sådant behov 
uppstår i framtiden. Akutsjukhuset är av regional vikt och en samhällsviktig 
funktion. Det nya sjukhuset ska bli ett naturligt inslag i staden, och i en ny 
stadsdel som växer fram i området Östra Ramlösa. Att platsen ska utvecklas så 
att sjukhusets krav om funktion, infrastruktur och gröna värden uppnås - 
samtidigt som hela platsen blir en allmänt tillgänglig och högkvalitativ miljö 
för hela stadens invånare har varit en viktig aspekt av detaljplanläggningen. 
För att uppnå huvudidén för planförslaget har lösningen blivit att låta 
tyngdpunkten av ny bebyggelse och infrastruktur arrangeras i områdets västra 
och norra delar samtidigt som man till stor del fredar och bevarar de befintliga 
gröna värdena längs Lussebäcken i öster. Dagvattenhantering riktas till de 
södra delarna, till ett nytt naturområde som kopplas samman med 
naturstråket längs med Lussebäcken. En placering av ny bebyggelse och 
infrastruktur i norr och väster gör det möjligt att utveckla de rekreativa 
värdena på ytor där påverkan av störningar blir mindre, vilket kommer att 
gynna både invånare, besökande till sjukhuset, patienter och personal. En 
bärande idé i förslaget är att låta grönska komma nära sjukhusets 
verksamheter och att parkytorna inom kvartersmark sömlöst övergår till 
naturområdena i söder och öster. 
 
Planområdet ligger inom planprogram för Östra Ramlösa från 2012. 
Planprogrammet föreslår bostadsbebyggelse inom det område som nu föreslås 
planeras för ett nytt sjukhus. Förslag till detaljplan antas kunna medföra 
betydande miljöpåverkan och därför har en miljökonsekvensbeskrivning tagits 
fram. Miljökonsekvensbeskrivningen har utrett hur platsen påverkas av en ny 
sjukhusbyggnation avseende naturmiljö, vatten, vattenskyddsområde, trafik 
och landskapsbild, med mera. 
 
För att nå fram till ett förslag till detaljplan som är lämplig på den föreslagna 
platsen och samtidigt möter upp både Helsingborgs stads och Region Skånes 
krav och önskemål har samverkan mellan staden och regionen skett i flera 
nivåer. En projektgrupp med deltagare från såväl staden som regionen har 
upprättats, där löpande samverkan har skett kontinuerligt under hela 
planprocessen, och en gemensam styrgrupp mellan staden och regionen har 
tillsatts. Den gemensamma styrgruppen har beslutat om ett projektdirektiv där 
man gör gemensam sak av alla viktiga aspekter och frågor att fånga, sett till 
stadens, regionens och invånarnas intressen. Projektdirektivet finns som 
bilaga till förslag till detaljplan. 
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Genom detaljplanen möjliggörs en ombyggnad av trafikinfrastrukturen direkt 
öster om trafikplats Ättekulla med genomarbetad cirkulationsplats med hög 
trafikkapacitet samt ny bro över järnvägen för angöring söderifrån till 
sjukhuset, där planförslaget upphäver gällande detaljplaner för 
väginfrastrukturen. Det nya förslaget ger också en möjlighet till genomarbetad 
yta längs Österleden innehållande bland annat nytt huvudcykelstråk, och en 
mindre del av gällande detaljplan för Österleden upphävs längs den sträckan. I 
den norra delen av sjukhusområdet föreslås ett nytt busstorg och nya gång- 
och cykelkopplingar som ansluter till planerade kopplingar inom planområdet 
för Långeberga 1:1 m. fl. Det ska vara lätt, tryggt och säkert att ta sig fram med 
cykel och kollektivtrafik. 


Som en del av planuppdraget har också den fysiska möjligheten till en ny 
tågstation utretts, direkt utanför planområdets södra gräns. Studier för 
höjdsättning visar att det finns mycket goda förutsättningar för angöring till 
sjukhuset från tågstation med hög tillgänglighet. Vid beslut om byggnation av 
en ny tågstation kommer en separat detaljplan behövas. 


Ordförandens förslag 
Ordförandens förslag till stadsbyggnadsnämnden är 


att besluta om samråd kring detaljplaneförslaget, upprättat den 18 januari 
2023, 


att remittera detaljplaneförslaget till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten 
samt andra berörda remissinstanser. 


Stadsbyggnadsnämnden beslutar 


att besluta om samråd kring detaljplaneförslaget, upprättat den 18 januari 
2023, 


att remittera detaljplaneförslaget till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten 
samt andra berörda remissinstanser. 


Beslutet ska skickas till 
Detaljplanering 
Sökanden 
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Telefon 042-10 50 00 • Fax 10 78 80 • stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se helsingborg.se 
 


 
 
Detaljplan för del av fastigheten Ramlösa 5:2 med flera,  
Nya Sjukhuset Helsingborg 
Helsingborgs stad 
 


Enligt stadsbyggnadsnämndens beslut den 26 januari 2023 remitteras härmed rubricerad 
detaljplan, upprättad den 18 januari 2023, för yttrande. 


Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra sjukhusbebyggelse med 
tillhörande funktioner och nödvändig infrastruktur, park och naturstråk, samt att pröva 
omfattning och utformning av bebyggelse och allmän platsmark. 


Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar, att planens genomförande kan antas medföra en sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 
miljöbalken. En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har 
därför genomförts, enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11, 12 och 16 §§ 
miljöbalken. 


Vi vill att ni skickar ert yttrande till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via        
e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se senast den 20 mars 2023. Vid frågor, 
kontakta Ola Eriksson på stadsbyggnadsförvaltningen, e-post: ola.eriksson@helsingborg.se  


 


 


Ola Eriksson   
planarkitekt  
 


Bilagor 
Samrådshandlingar 
Protokollsutdrag, Stadsbyggnadsnämnden 2023-01-26, § 9 
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		Bilagor
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Kopia: Eriksson Ola - SBF <Ola.Eriksson@helsingborg.se>; Kart & Mät - SBF
<kartomat@helsingborg.se>; Bygglovsavdelningen - SBF <bygglov.sbf@helsingborg.se>; Ek Konrad
- SBF <Konrad.Ek@helsingborg.se>; Stadsmiljö - SBF <stadsmiljo.sbf@helsingborg.se>; Drift &
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Ämne: Samråd, Ramlösa 5:2 med flera, Nya Sjukhuset Helsingborg, dnr 452/2021
 
 
Hej,
 
Översänder härmed remiss om samråd för detaljplan Ramlösa 5:2 med flera, Nya Sjukhuset
Helsingborg. Diarienummer: 452/2021.
Samrådshandlingar bifogas detta mail men finns även tillgängliga på följande sida: Helsingborg
stads bildportal (icatserver.com)
 
Yttranden skickas till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till
stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se.
 
Samrådstid: 11 februari- 20 mars 2023.  
 
Med vänlig hälsning,
 

    Elisabeth Björner Administratör
 
    STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
    Avdelningen för stadsplanering - Detaljplaneenheten
    Järnvägsgatan 22  Postadress 251 89
    Tel: 0723 85 04 35  Kontaktcenter 042-10 50 00
    Helsingborg.se

________________________________________________________
Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via e-post med oss.
Du kan läsa mer om dina rättigheter och om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter här.
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§ 9 Dnr 00452/2021 

Detaljplan för del av fastigheten Ramlösa 5:2 med flera, Östra 
Ramlösa, Helsingborgs stad 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra 
sjukhusbebyggelse med tillhörande funktioner och nödvändig infrastruktur, 
park och naturstråk, samt att pröva omfattning och utformning av bebyggelse 
och allmän platsmark. 
 
Huvudidén med förslaget till detaljplan är att möjliggöra ett nytt akutsjukhus 
som dels uppfyller alla de krav som finns för ett modernt sjukhus idag och som 
samtidigt möjliggör att sjukhuset kan växa och utvecklas om ett sådant behov 
uppstår i framtiden. Akutsjukhuset är av regional vikt och en samhällsviktig 
funktion. Det nya sjukhuset ska bli ett naturligt inslag i staden, och i en ny 
stadsdel som växer fram i området Östra Ramlösa. Att platsen ska utvecklas så 
att sjukhusets krav om funktion, infrastruktur och gröna värden uppnås - 
samtidigt som hela platsen blir en allmänt tillgänglig och högkvalitativ miljö 
för hela stadens invånare har varit en viktig aspekt av detaljplanläggningen. 
För att uppnå huvudidén för planförslaget har lösningen blivit att låta 
tyngdpunkten av ny bebyggelse och infrastruktur arrangeras i områdets västra 
och norra delar samtidigt som man till stor del fredar och bevarar de befintliga 
gröna värdena längs Lussebäcken i öster. Dagvattenhantering riktas till de 
södra delarna, till ett nytt naturområde som kopplas samman med 
naturstråket längs med Lussebäcken. En placering av ny bebyggelse och 
infrastruktur i norr och väster gör det möjligt att utveckla de rekreativa 
värdena på ytor där påverkan av störningar blir mindre, vilket kommer att 
gynna både invånare, besökande till sjukhuset, patienter och personal. En 
bärande idé i förslaget är att låta grönska komma nära sjukhusets 
verksamheter och att parkytorna inom kvartersmark sömlöst övergår till 
naturområdena i söder och öster. 
 
Planområdet ligger inom planprogram för Östra Ramlösa från 2012. 
Planprogrammet föreslår bostadsbebyggelse inom det område som nu föreslås 
planeras för ett nytt sjukhus. Förslag till detaljplan antas kunna medföra 
betydande miljöpåverkan och därför har en miljökonsekvensbeskrivning tagits 
fram. Miljökonsekvensbeskrivningen har utrett hur platsen påverkas av en ny 
sjukhusbyggnation avseende naturmiljö, vatten, vattenskyddsområde, trafik 
och landskapsbild, med mera. 
 
För att nå fram till ett förslag till detaljplan som är lämplig på den föreslagna 
platsen och samtidigt möter upp både Helsingborgs stads och Region Skånes 
krav och önskemål har samverkan mellan staden och regionen skett i flera 
nivåer. En projektgrupp med deltagare från såväl staden som regionen har 
upprättats, där löpande samverkan har skett kontinuerligt under hela 
planprocessen, och en gemensam styrgrupp mellan staden och regionen har 
tillsatts. Den gemensamma styrgruppen har beslutat om ett projektdirektiv där 
man gör gemensam sak av alla viktiga aspekter och frågor att fånga, sett till 
stadens, regionens och invånarnas intressen. Projektdirektivet finns som 
bilaga till förslag till detaljplan. 
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Genom detaljplanen möjliggörs en ombyggnad av trafikinfrastrukturen direkt 
öster om trafikplats Ättekulla med genomarbetad cirkulationsplats med hög 
trafikkapacitet samt ny bro över järnvägen för angöring söderifrån till 
sjukhuset, där planförslaget upphäver gällande detaljplaner för 
väginfrastrukturen. Det nya förslaget ger också en möjlighet till genomarbetad 
yta längs Österleden innehållande bland annat nytt huvudcykelstråk, och en 
mindre del av gällande detaljplan för Österleden upphävs längs den sträckan. I 
den norra delen av sjukhusområdet föreslås ett nytt busstorg och nya gång- 
och cykelkopplingar som ansluter till planerade kopplingar inom planområdet 
för Långeberga 1:1 m. fl. Det ska vara lätt, tryggt och säkert att ta sig fram med 
cykel och kollektivtrafik. 

Som en del av planuppdraget har också den fysiska möjligheten till en ny 
tågstation utretts, direkt utanför planområdets södra gräns. Studier för 
höjdsättning visar att det finns mycket goda förutsättningar för angöring till 
sjukhuset från tågstation med hög tillgänglighet. Vid beslut om byggnation av 
en ny tågstation kommer en separat detaljplan behövas. 

Ordförandens förslag 
Ordförandens förslag till stadsbyggnadsnämnden är 

att besluta om samråd kring detaljplaneförslaget, upprättat den 18 januari 
2023, 

att remittera detaljplaneförslaget till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten 
samt andra berörda remissinstanser. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar 

att besluta om samråd kring detaljplaneförslaget, upprättat den 18 januari 
2023, 

att remittera detaljplaneförslaget till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten 
samt andra berörda remissinstanser. 

Beslutet ska skickas till 
Detaljplanering 
Sökanden 



Från: Maria Månsson Brink
Till: "Eriksson Ola - SBF"
Ärende: Sv: Samråd, Ramlösa 5:2 med flera, Nya Sjukhuset Helsingborg, dnr 452/2021
Datum: den 15 februari 2023 09:10:26

Tusen tack Ola!
Ha en fin dag!
 
Med vänlig hälsning

Maria Månsson Brink
Stadsarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0435-55 019
maria.mansson.brink@orkelljunga.se
www.orkelljunga.se
 

 
 

Från: Eriksson Ola - SBF <Ola.Eriksson@helsingborg.se> 
Skickat: den 15 februari 2023 09:09
Till: Maria Månsson Brink <maria.mansson.brink@orkelljunga.se>
Ämne: SV: Samråd, Ramlösa 5:2 med flera, Nya Sjukhuset Helsingborg, dnr 452/2021
 
Hej igen!
 
Finns bifogat!
 
Vänliga hälsningar

Ola Eriksson · Planarkitekt  
 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Enheten för detaljplanering
Järnvägsgatan 22
251 89 HELSINGBORG
Direkt 042-10 25 35 · Kontaktcenter 042-10 50 00 
helsingborg.se

Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via e-post med oss.
Du kan läsa mer om dina rättigheter och om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter här.

 
 
 

Från: Maria Månsson Brink <maria.mansson.brink@orkelljunga.se> 
Skickat: den 14 februari 2023 16:00
Till: Eriksson Ola - SBF <Ola.Eriksson@helsingborg.se>
Ämne: Sv: Samråd, Ramlösa 5:2 med flera, Nya Sjukhuset Helsingborg, dnr 452/2021
 

mailto:maria.mansson.brink@orkelljunga.se
mailto:Ola.Eriksson@helsingborg.se
mailto:maria.mansson.brink@orkelljunga.se
http://www.orkelljunga.se/
http://www.helsingborg.se/
https://helsingborg.se/personuppgifter
mailto:maria.mansson.brink@orkelljunga.se
mailto:Ola.Eriksson@helsingborg.se


Hej igen!
 
Jag undrar om du har möjlighet att skicka över Lokaliseringsutredning och Projektdirektiv?
Tack på förhand!
 
 
Med vänlig hälsning

Maria Månsson Brink
Stadsarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0435-55 019
maria.mansson.brink@orkelljunga.se
www.orkelljunga.se
 

 
 
 

Från: Maria Månsson Brink 
Skickat: den 14 februari 2023 15:16
Till: 'ola.eriksson@helsingborg.se' <ola.eriksson@helsingborg.se>
Ämne: VB: Samråd, Ramlösa 5:2 med flera, Nya Sjukhuset Helsingborg, dnr 452/2021
 
Hej Ola!
 
Vi undrar om Örkelljunga kommun kan få anstånd enligt nedan?
 
Med vänlig hälsning

Maria Månsson Brink
Stadsarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0435-55 019
maria.mansson.brink@orkelljunga.se
www.orkelljunga.se
 

 
 
 

Från: Maria Månsson Brink 
Skickat: den 14 februari 2023 14:34
Till: 'stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se' <stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se>
Ämne: Sv: Samråd, Ramlösa 5:2 med flera, Nya Sjukhuset Helsingborg, dnr 452/2021

mailto:maria.mansson.brink@orkelljunga.se
http://www.orkelljunga.se/
mailto:ola.eriksson@helsingborg.se
mailto:maria.mansson.brink@orkelljunga.se
http://www.orkelljunga.se/
mailto:stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se


 
Hej!
 
Örkelljunga kommun skulle behöva anstånd till den 6 april för att hinna hantera ärendet politiskt.
Går det bra?

Med vänlig hälsning

Maria Månsson Brink
Stadsarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0435-55 019
maria.mansson.brink@orkelljunga.se
www.orkelljunga.se
 

 
 
 

Från: Samhällsbygg <samhallsbygg@orkelljunga.se> 
Skickat: den 9 februari 2023 13:54
Till: Maria Månsson Brink <maria.mansson.brink@orkelljunga.se>
Ämne: VB: Samråd, Ramlösa 5:2 med flera, Nya Sjukhuset Helsingborg, dnr 452/2021
 
 
 

Från: Örkelljunga Kommun <kommunkontor@orkelljunga.se> 
Skickat: den 9 februari 2023 13:28
Till: Samhällsbygg <samhallsbygg@orkelljunga.se>
Ämne: VB: Samråd, Ramlösa 5:2 med flera, Nya Sjukhuset Helsingborg, dnr 452/2021
 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Registratorn
Kommunledningsförvaltningen
 
Telefon: 0435-55 000
kommunkontor@orkelljunga.se
www.orkelljunga.se
 

 
 

mailto:maria.mansson.brink@orkelljunga.se
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mailto:kommunkontor@orkelljunga.se
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Från: Detaljplanering - SBF <detaljplan.sbf@helsingborg.se> 
Skickat: den 9 februari 2023 13:24
Till: skane@lansstyrelsen.se; Lantmäteri - SBF <Lantmateri.SBF@helsingborg.se>; Plan Bygg - RSNV
<PlanBygg@rsnv.se>; registrator.syd@polisen.se; 'Region Skåne' <region@skane.se>;
Miljöförvaltningen - MF <Miljoforvaltningen@helsingborg.se>; Kulturnämnden - KF
<kulturnamnden@helsingborg.se>; Fastighetsförvaltningen - KFA
<fastighetsforvaltningen@helsingborg.se>; utdelningsforbattringar@postnord.com; 'Telia
(Skanova-Remisser-Jonkoping@teliacompany.com)' <Skanova-Remisser-
Jonkoping@teliacompany.com>; 'NSVA' <remisser@nsva.se>; 'NSR' <remisser@nsr.se>;
'Öresundskraft' <remisser@oresundskraft.se>; remisser@pingday.se; Arbetsmarknadsnämnden
AMF <arbetsmarknadsnamnden@helsingborg.se>; Barn och utbildningsnämnden - SFF
<Barn.utbildningsnamnd@helsingborg.se>; info@port.helsingborg.se; Idrotts- och fritidsnämnden -
SFF <Idrotts.fritidsnamnd@helsingborg.se>; Skol Fritidsförvaltning - SFF
<skol.fritidsforvaltning@helsingborg.se>; trafikverket@trafikverket.se; lfvcentralregistratur@lfv.se;
mattias.sarbring@aghairport.se; info@aghairport.se; flygplatsen@estl.eu; planer@weum.se;
Kommunstyrelsen - KSF <kommunstyrelsen@helsingborg.se>; Socialförvaltningen - SOF
<socialnamnden@helsingborg.se>; Vård- och omsorgsnämnden - VOF
<vardomsorg@helsingborg.se>; exp-hkv@mil.se; registrator@kustbevakningen.se;
info@sydvatten.se; bn@bjuv.se; samhallsbyggnad@bastad.se; kommunen@hoganas.se;
kommun@klippan.se; kontaktcenter@landskrona.se; kommunhuset@perstorp.se; info@svalov.se;
kommun@astorp.se; info@engelholm.se; Örkelljunga Kommun <kommunkontor@orkelljunga.se>
Kopia: Eriksson Ola - SBF <Ola.Eriksson@helsingborg.se>; Kart & Mät - SBF
<kartomat@helsingborg.se>; Bygglovsavdelningen - SBF <bygglov.sbf@helsingborg.se>; Ek Konrad
- SBF <Konrad.Ek@helsingborg.se>; Stadsmiljö - SBF <stadsmiljo.sbf@helsingborg.se>; Drift &
Underhåll Avd – SBF <driftochunderhallsavdelningen@helsingborg.se>; Översiktsplanering - SBF
<oversiktsplanering.sbf@helsingborg.se>; SLF Mark- och exploateringsavdelningen - SLF
<infomex@helsingborg.se>; Stadsbyggnadsnämnden – SBF
<stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se>; Karlberg Anna - SBF <anna.karlberg@helsingborg.se>;
Johnsson Gustav - SBF <Gustav.Johnsson@helsingborg.se>
Ämne: Samråd, Ramlösa 5:2 med flera, Nya Sjukhuset Helsingborg, dnr 452/2021
 
 
Hej,
 
Översänder härmed remiss om samråd för detaljplan Ramlösa 5:2 med flera, Nya Sjukhuset
Helsingborg. Diarienummer: 452/2021.
Samrådshandlingar bifogas detta mail men finns även tillgängliga på följande sida: Helsingborg
stads bildportal (icatserver.com)
 
Yttranden skickas till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till
stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se.
 
Samrådstid: 11 februari- 20 mars 2023.  
 
Med vänlig hälsning,
 

    Elisabeth Björner Administratör
 
    STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
    Avdelningen för stadsplanering - Detaljplaneenheten
    Järnvägsgatan 22  Postadress 251 89
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    Tel: 0723 85 04 35  Kontaktcenter 042-10 50 00
    Helsingborg.se

________________________________________________________
Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via e-post med oss.
Du kan läsa mer om dina rättigheter och om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter här.
 

 
 
 

http://www.helsingborg.se/
https://helsingborg.se/personuppgifter


Sammanträdesprotokoll 2023-03-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

(5) KLK.2023.95

Utbetalning av partistöd 2023

Förslag till beslut:
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslås besluta att betala ut partistöd enligt
nedan (ansvar 0200, verksamhet 110 000).

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattar 2014-05-26 § 48 beslut om regler för lokalt
partistöd.

I budgetbeslutet för 2023 har nivåerna på partistödet förändrats.
Grundstödet för alla partier sänks från 11 000 kronor per år till 6 825
kronor per år. Stödet per mandat sänks från 7 500 kronor per mandat till
6 825 kronor per mandat. Med dessa förändringar blir summorna per
parti följande.

Sverigedemokraterna
Grundstöd: 6 825 kronor
Mandatstöd: 6 825 kronor X 14 mandat = 95 550 kronor
Totalt: 102 375 kronor

Socialdemokraterna
Grundstöd: 6 825 kronor
Mandatstöd: 6 825 kronor X 8 mandat = 54 600 kronor
Totalt: 61 425 kronor

Moderaterna
Grundstöd: 6 825 kronor
Mandatstöd: 6 825 kronor X 7 mandat = 47 775 kronor
Totalt: 54 600 kronor

Kristdemokraterna
Grundstöd: 6 825 kronor
Mandatstöd: 6 825 kronor X 5 mandat = 34 125 kronor
Totalt: 40 950 kronor

Centerpartiet
Grundstöd: 6 825 kronor



Sammanträdesprotokoll 2023-03-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

Mandatstöd: 6 825 kronor X 3 mandat = 20 475 kronor
Totalt: 27 300 kronor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse partistöd 2023.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2023-04-05



 

 
 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Anders Svensson, nämndsekreterare 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-03-02 
 

 

 

 
 

 

anders2.svensson@orkelljunga.se 

  

 

Partistöd 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att betala ut partistöd enligt nedan (ansvar 

0200, verksamhet 110000). 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 2014-05-26 § 48 beslut om regler för lokalt 

partistöd. 

I budgetbeslutet för 2023 har nivåerna på partistödet förändrats. Grundstödet 

för alla partier sänks från 11 000 kronor per år till 6 825 kronor per år. Stödet 

per mandat sänks från 7 500 kronor per mandat till 6 825 kronor per mandat. 

Med dessa förändringar blir summorna per parti följande: 

 

Sverigedemokraterna 

Grundstöd: 6 825 kronor 

Mandatstöd: 6 825 kronor X 14 mandat = 95 550 kronor 

Totalt: 102 375 kronor 

Socialdemokraterna 

Grundstöd: 6 825 kronor 

Mandatstöd: 6 825 kronor X 8 mandat = 54 600 kronor 

Totalt: 61 425 kronor 

Moderaterna 

Grundstöd: 6 825 kronor 

Mandatstöd: 6 825 kronor X 7 mandat = 47 775 kronor 

Totalt: 54 600 kronor 

Kristdemokraterna 

Grundstöd: 6 825 kronor 

Mandatstöd: 6 825 kronor X 5 mandat = 34 125 kronor 

Totalt: 40 950 kronor 

Centerpartiet 

Grundstöd: 6 825 kronor 

Mandatstöd: 6 825 kronor X 3 mandat = 20 475 kronor 

Totalt: 27 300 kronor 

 

Konsekvenser för barn 

Ärendet påverkar inte barn. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet har ekonomiska konsekvenser, men följer budget. 



 

Datum 

2023-03-02 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Ärendet har ingen koppling till diskrimineringslagstiftningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Ardiana Demjaha, kommundirektör 

Anders Svensson, nämndsekreterare  

 



Sammanträdesprotokoll 2023-03-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

(6) KLK.2023.75 107

Förfrågan avseende investering i nyproduktion på
Rapphönan 4 i Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

Sammanfattning
Örkelljungabostäder AB har tagit fram ett förslag till förtätning av
fastigheten Rapphönan 4. Fastigheten består idag av flera radhus med
totalt 42 lägenheter med egna små tomter. Planerna är att förtäta med
två nya huskroppar, med nio lägenheter fördelat på två
fyrarumslägenheter och sju trerumslägenheter. Ny bostadsyta uppgår
till sammanlagt 685 kvadratmeter. Det planeras upprustning av
gemensamma vägar inne på området och fler parkeringsplatser.
Investeringen beräknas kosta omkring 21 miljoner kronor inklusive
moms. Finansieringen är tänkt att ske via en kombination av nya lån
och eget kapital. Byggnationen bedöms kunna påbörjas 2024 eller
2025, beroende på hur det går med upphandlingen.

Örkelljungabostäder AB överlämnar ärendet till kommunfullmäktige
för ställningstagande, med hänvisning till att investeringar av denna
omfattning enligt ägardirektivet ska lyftas till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Förfrågan till KSAU avseende investering i nyproduktion på
Rapphönan 4 i Örkelljunga kommun..pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2023-04-05



 

 
 

 

 
Örkelljungabostäder AB 
Niklas Örning / 0435-515 50 
niklas@orkelljungabostader.se 

 
 

Sida 

1(1) 

Datum 

2023-02-14 
 

 

 

 
Örkelljungakommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

 

  

 

Förfrågan avseende investering i nyproduktion på Rapphönan 4 
i Örkelljunga kommun. 

Inledning 

Med anledning av antaget ägardirektiv skall KF ges möjlighet att ta ställning 

till större investeringar som Örkelljungabostäder önskar genomföra. 

 

Beskrivning 

Fastighetsbolaget har låtit arbeta fram ett förslag på en förtätning av 

Rapphönan 4. Fastigheten består idag av flera radhus med totalt 42 

lägenheter med egna små tomter. Det är ett populärt område där vi har flera 

förfrågningar från bostadssökanden.   

Fastigheten ger möjlighet till förtätning med 2 nya huskroppar. Diskussioner 

har förts med bygglovsavdelningen och förslaget inryms i planen. Förslaget 

inrymmer nio lägenheter fördelat på två, 4rok, och sju 3rok med en total 

bostadsyta på 685kvm. De nya byggnaderna kommer till stor del följa 

nuvarande byggnaders utseende. I samband med detta projekt rustar vi även 

upp de gemensamma vägarna inne på området, samt kompletterar med fler 

parkeringsplatser. 

Investeringsvolymen kommer troligtvis ligga runt 21 000 000 kr inkl moms. 

Bolaget beräknas finansiera investeringen med nya lån samt en del eget 

kapital. Projektet är i sin linda och ev. byggnation kanske blir under 2024-

2025 beroende på hur det går med upphandlingen. 

Slutsats 

Med anledningen av antaget ägardirektiv och däri angivna frågor som skall 

underställas Kommunfullmäktige, ber vi Er ta ställning till investeringsbeslut 

i nyproduktion av hyresrätter på Rapphönan 4 i Örkelljunga. 

Styrelsen genom Niklas Örning 

 

Örkelljungabostäder AB  
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(7) KLK.2022.331 252

Undantag från avtalat köpvillkor gällande byggnation
rörande Boplatsen 3

Förslag till beslut:
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslås besluta att upphäva beslutet från 2022-
12-07 § 214 om att vite inte ska utkrävas om försäljning sker innan
villkoret om byggnation har uppfyllts. Det innebär att det avtalade
byggnadsvillkoret ska gälla i sin helhet och vara uppfyllt senast
2023-12-15.

Sammanfattning
Fastigheten Boplatsen 3 (på Hjelmsjöstrandsområdet) såldes 2021 med
tillträde för köparen 2021-12-15.

Kommunstyrelsen behandlar 2022-12-07 § 214 ett ärende om att
återköp av tomten, efter att ägaren önskar detta. Kommunstyrelsen
beslutar att inte återköpa fastigheten Boplatsen 3. Kommunstyrelsen
beslutar vidare att godkänna att fastighetsägaren får sälja vidare
fastigheten Boplatsen 3, vilket innebär att kommunen inte ska tillämpa
det villkor om förbud mot vidareförsäljning som tidigare avtalats. Om
fastigheten säljs vidare senast 2023-12-15 ska det inte utkrävas vite av
nuvarande ägare enligt det villkor om byggnation som tidigare har
avtalats. Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning ska göras i
kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2023.

Efter kommunstyrelsens beslut har ägaren meddelat att det inte finns
någon avsikt att sälja fastigheten. Inriktningen är att genomföra
bostadsbyggandet med en annan utformning.

Mark- och exploateringsingenjören bedömer att det inte längre finns
skäl att medge de undantag som kommunstyrelsen beslutade om 2022-
12-07. Mot denna bakgrund föreslås att kommunstyrelsen ska upphäva
beslutet om att vite inte ska utkrävas om försäljning sker innan villkoret
om byggnation har uppfyllts. Det innebär att det avtalade
byggnadsvillkoret ska gälla i sin helhet och vara uppfyllt senast 2023-
12-15.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse- Ärendeavslut
Protokoll 2022-12-07 - KS § 214
Kartbilaga
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2023-04-05



Undantag från avtalat köpvillkor gällande byggnation
rörande Boplatsen 3

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut om att vite inte ska

utkrävas om försäljning sker innan villkoret om byggnation har

uppfyllts. Det innebär att det avtalade byggnadsvillkoret ska gälla i sin

helhet och vara uppfyllt senast 2023-12-15.

Beskrivning

Efter Kommunstyrelsens beslut 2022-12-07 (§ 214) återupptogs dialog med

ägaren av Boplatsen 3.

Beskedet som gavs vid kontakt 2022-12-09 är att ägaren numera inte har för

avsikt att sälja fastigheten. Inriktningen är att istället att genomföra bostads-

byggande med en annan utformning. Bygglovsenheten hade redan kontaktats

med varsel om det. Enligt besked från Bygglovsenheten den 13/2 finns det

numera förnyad bygglovsansökan inkommen.

Därmed finns det numera ingen skälig grund för att medge undantag från det

villkor om byggnation som avtalades vid köpet. Tidsutrymmet bedöms vara

tillräckligt för fastighetsägaren att klara av att uppfylla avtalat villkor inom

angiven tid. Det beslutade undantaget bör därmed upphävas och villkoret ska

gälla mellan parterna enligt avtalet.

Kommunledningsförvaltningen
Mikael Strömbäck
Mark- och exploateringsingenjör

TJÄNSTESKRIVELSE
- Ärendeavslut

Sida

1(1)

Datum

2023-02-14
Referens

KLK.2022.331
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KS § 214 KLK.2022.331 252

Erbjudande om förvärv av fastigheten Boplatsen 3

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att inte återköpa fastigheten Boplatsen
3.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att fastighetsägaren får
sälja vidare fastigheten Boplatsen 3, vilket innebär att kommunen
inte ska tillämpa det villkor om förbud mot vidareförsäljning som
tidigare avtalats. Om fastigheten säljs vidare senast 2023-12-15 ska
det inte utkrävas vite av nuvarande ägare enligt det villkor om
byggnation som tidigare har avtalats.

Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning ska göras i
kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2023.

Sammanfattning
Fastigheten Boplatsen 3 ligger inom Hjelmsjöstrandsområdet.
Fastigheten såldes 2021 och köparen hade tillträde 2021-12-15.
Köpeskillingen uppgick till totalt 387 122 kronor, varav 326 372 kronor
för tomten och 60 750 kronor för fastighetsanslutning till
fjärrvärmenätet.

Enligt angivet villkor i köpekontraktet ska köparen inom 24 månader,
räknat från tillträdesdagen, uppföra en gjuten bottenplatta eller
motsvarande åtgärd. Om inte det villkoret uppfylls har säljaren
(Örkelljunga kommun) rätt att kräva vite om 200 000 kronor.

Köparens förutsättningar har förändrats jämfört med 2021. Köparen vill
sälja tomten och har erbjudit kommunen att köpa tillbaka tomten.

I tjänsteskrivelse 2022-11-08 föreslår mark- och
exploateringsingenjören att kommunen köper fastigheten för 360 000
kronor. Priset bedöms som skäligt utifrån att kommunen bli
kompenserat för utgifter och processkostnader. Om köpet fullföljs ska
vite inte utkrävas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-11-16 § 258.
Arbetsutskottet föreslår att fastigheten inte återköps, samt att det
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

godkänns att fastighetsägaren får sälja vidare fastigheten Boplatsen 3,
vilket innebär att kommunen inte ska tillämpa det villkor om förbud
mot vidareförsäljning som tidigare avtalats. Om fastigheten säljs vidare
senast 2023-12-15 ska det inte utkrävas vite av nuvarande ägare enligt
det villkor om byggnation som tidigare har avtalats. Vidare föreslås att
uppföljning ska göras i kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2023.
Vid arbetsutskottets behandling fanns yrkande från Gunnar Edvardsson
(KD) om att enbart besluta att inte återköpa fastigheten.

Förslag vid sammanträdet
Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
inte återköpa fastigheten. Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att
arbetsutskottets övriga förslag ska avslås.

Arne Silfvergren (S), med instämmande av Niclas Bengtsson (SD),
Thomas Bjertner (S), Stefan Svensson (SD), Tommy Rosenqvist (SD)
och Tommy Brorsson, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga förslag, och ställer
dessa mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-11-16 - KSAU § 258
Tjänsteskrivelse
Kartbilaga
___________

Expedieras till:
Mark- och exploateringsingenjören (för åtgärd, inklusive kontakt med
fastighetsägare)



Örkelljunga kommun
Webbplats

www.orkelljunga.se
E-post

kommunkontor@orkelljunga.se
Organisationsnr

212000-0878

Postadress

Kommunledningsförvaltningen
286 80 Örkelljunga

Besöksadress

Biblioteksgatan 10
Telefon

0435-550 00 vx
Fax

0435-545 40
Bankgiro

5250-6847

Kommunledningsförvaltningen
Mikael Strömbäck
Mark-och exploateringsingenjör

KARTBILAGA
Sida

1(1)

Datum

2022-11-08
Referens

KLK.2022.331
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(8) KLK.2023.81

Säkerhetsskyddschef

Förslag till beslut:
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslås besluta att utse blivande kanslichef
Amanda Cederholm till ny säkerhetsskyddschef från och med maj
2023, i samband med att Amanda Cederholm tillträder tjänsten
som kanslichef.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att utse Kenney Pihl som
biträdande säkerhetsskyddschef som innehar uppdraget vid
ordinarie medarbetares frånvaro.

Sammanfattning
Enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen (2018:585) 2 kap 7 § ska
verksamhet som omfattas av denna lag finnas en säkerhetsskyddschef,
om det inte är uppenbart obehövligt. Säkerhetsskyddschefen ska leda
och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att
verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen. Detta ansvar kan inte delegeras.

I tjänsteskrivelse 2023-02-16 föreslår kansli- och HR-chefen att
blivande kanslichef Amanda Cederholm ska bli ny säkerhetschef i maj
2023. Kenny Pihl föreslås bli biträdande säkerhetschef.

Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd kommundirektören.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om säkerhetsskyddschef.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2023-04-05



 

 

 

Örkelljunga kommun 
Webbplats 

www.orkelljunga.se 
E-post 

kommunkontor@orkelljunga.se 
Organisationsnr 

212000-0878 

Postadress 

Kommunledningsförvaltningen 
286 80 Örkelljunga 
 

Besöksadress 

Biblioteksgatan 10 
 
 

Telefon 

0435-550 00 vx 
Fax 

0435-545 40 
Bankgiro 

5250-6847 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
Carita Gustafsson, 0435-55274 
carita.gustafsson@orkelljunga.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-02-16 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

Utse säkerhetsskyddschef i Örkelljunga kommun 

Förslag till beslut 

Att utse blivande kanslichef Amanda Cederholm till ny säkerhetsskyddschef. 

Amanda tillträder tjänsten i maj 2023 med ansvar för administrationen inom 

kansliet. 

 

Att utse Kenney Pihl som biträdande säkerhetsskyddschef som innehar 

uppdraget vid ordinarie medarbetare frånvaro. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen (2018:585) 2 kap §7 ska 

verksamhet som omfattas av denna lag finnas en säkerhetsskyddschef, om 

det inte är uppenbart obehövligt. Säkerhetsskyddschefen ska leda och 

samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten bedrivs 

enligt lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. 

Detta ansvar kan inte delegeras. Säkerhetsskyddschefen är direkt underställd 

kommundirektören 

 

Konsekvenser för barn 

Förslag till beslut grundar sig i ett lagkrav och påverkar inte barn. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kanslichefen får uppdraget som en del i befintlig befattning vilket innebär 

att det finansieras inom befintlig budget. 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Förslag till beslut grundar sig i ett lagkrav och har inga effekter gälladen 

diskriminering. 

 

Lagstiftning som stödjer beslutet  

Säkerhetsskyddslag 2018:585 2 kap §7 

Carita Gustafsson 

Kansli/ HR-chef 
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(9) KLK.2023.82

Tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning

Förslag till beslut:
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslås besluta att göra tillägg i
kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med nedanstående
förslag.

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse 2023-02-17 föreslår kansli- och HR-chefen att det
görs två tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning.

Ärende: Beslut om placering i säkerhetsklass
Lagrum: Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och därtill hörande
förordning.
Delegat: Säkerhetsskyddschef

Ärende: Beslut om registerkontroll
Lagrum: Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och därtill hörande
förordning
Delegat: Säkerhetsskyddschef

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2023-04-05



 

 

 

Örkelljunga kommun 
Webbplats 

www.orkelljunga.se 
E-post 

kommunkontor@orkelljunga.se 
Organisationsnr 

212000-0878 

Postadress 

Kommunledningsförvaltningen 
286 80 Örkelljunga 
 

Besöksadress 

Biblioteksgatan 10 
 
 

Telefon 

0435-550 00 vx 
Fax 

0435-545 40 
Bankgiro 

5250-6847 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
Carita Gustafsson, 0435-55274 
carita.gustafsson@orkelljunga.se 

 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-02-17 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

Tillägg i Kommunstyrelsens delegationsordning 

Förslag till beslut 

Att lägga till följande i kommunstyrelsens delegationsordning: 

 

Beslut om placering 

i säkerhetsklass 

Säkerhetsskyddslagen 

(2018: 585) och därtill 

hörande förordning. 

Säkerhetsskyddschef 

Beslut om 

registerkontroll 

Säkerhetsskyddslagen 

(2018: 585) och därtill 

hörande förordning 

Säkerhetsskyddschef 

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen (2018:585) 2 kap §7 ska 

verksamhet som omfattas av denna lag utse en säkerhetsskyddschef, om det 

inte är uppenbart obehövligt. Säkerhetsskyddschefen ska leda och samordna 

säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt 

lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Detta 

ansvar kan inte delegeras. Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd 

kommundirektören. 

 

Carita Gustafsson 

HR/ Kansli-chef  
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(10) KLK.2023.72

Taxa för tillsyn enligt tobaksfria nikotinprodukter

Förslag till beslut:
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
godkänna förslag till taxa för tobaksfria nikotinprodukter i
Örkelljunga kommun, i enlighet med förslaget från Söderåsens
miljöförbund 2022-10-04. Taxan föreslås träda i kraft när
kommunfullmäktiges protokoll är justerat.

Sammanfattning
Riksdagen antog 2022-06-21 en lag om tobaksfria nikotinprodukter.
Lagen berör försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter.

Kommunfullmäktige beslutar 2022-09-26 § 70 att ge Söderåsens
miljöförbund tillsynsansvar enligt den nya lagen om tobaksfria
nikotinprodukter (2022:1257) i Örkelljunga kommun.

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar 2022-10-04 att
föreslå medlemskommunerna att godkänna förslag till taxa för
tobaksfria nikotinprodukter. Taxan föreslås börja gälla 2023-01-01.
Förslaget består av taxa för handläggning av anmälan och
egenkontrollprogram, årlig tillsynsavgift, timavgifter, samt regler för
indexuppräkning, nedsättning av avgift, betalning av avgift och
möjlighet till överklagande.

Ärendet mottas av berörda inom Örkelljunga kommun 2023-02-09.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-10-04 § 53.pdf
Taxa för tillsyn enligt tobaksfria nikotinprodukter LTN 2022-1257.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2023-04-05
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Fastställd av Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 2022- 

 Klippans kommun 2022- 

Perstorps kommun 2022-  

Svalövs kommun 2022-  

Örkelljunga kommun 2022- 
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Taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter  

 

Inledande bestämmelser 

 

1 §  Denna taxa gäller avgifter för Söderåsens miljöförbunds kostnader för tillsyn enligt lagen 

(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt föreskrifter som har meddelats med stöd av 

lagen.  

 

2 §  Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av 

tobaksfria nikotinprodukter till konsument. 

  

3 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

o Tid för handläggning som föranleds av klagomål där tillsyn visat sig obefogat. 

o Tid för handläggning av överklagan 

o Tid för handläggning av åtalsanmälan  
 

4 §  Beslut om avgift fattas av Söderåsens miljöförbund.  

 

5 §  Inställelsetid/restid är 1 timme för fram- och återresa oavsett resans längd, faktiskt nedlagd tid 

och om resan samordnas med andra besök.  
 

 

Avgift för handläggning av anmälan och egenkontrollprogram  
 

6 § För handläggning av anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter med granskning av 

egenkontrollprogram tas en kostnad ut motsvarande två timmars tillsyn. 

 

7 § Handläggning och granskning som på grund av brister i anmälan eller egenkontrollprogram 

överstiger två timmar debiteras som löpande timavgift, vilken beräknas genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 
 

 

Årlig tillsynsavgift 
 

8 § För regelbunden tillsyn över verksamheter med anmäld försäljning av tobaksfria 

nikotinprodukter debiteras en årlig tillsynsavgift motsvarande fyra timmars handläggningstid.  

 

9 §  För regelbunden tillsyn över verksamheter som samtidigt har tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror eller är anmälda för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

eller har försäljning av bådadera, tas avgift ut med en fast årlig avgift motsvarande två 

tilläggstimmar i handläggningstid.  

 

10 §  Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift skall betalas 

från och med det år efter att anmälan inkommit. Avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för 

varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  

 

11 §  Tillsyn som inte ingår i den fasta årliga tillsynsavgiften debiteras som löpande 

 timavgift, vilken beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 

multipliceras med timavgiften. 

 

 Exempel på tillsyn där timavgift tas ut:  

- tillsyn eller handläggning som beror på brister i verksamheten, 
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- handläggning och kontroll på grund av befogade klagomål, 

- handläggning vid utökat tillsynsbehov om tiden för den utförda tillsynen väsentligt 

avviker från den fasta handläggningstiden i taxan. 

 
 

 

Timavgift 
 

12 §  Timkostnad tas ut för tillsyn som inte ryms inom den planerade normala tillsynstiden.  

 

13 §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 015 kronor (2022 års prisnivå) per 

timme handläggningstid/tillsynstid. Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid miljöförbundet 

har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med 

parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning, 

efterarbete och kontroller i övrigt. Beredning i övrigt i ärendet samt rapportering till 

läkemedelsverket ingår även i kontrolltiden. Avgift tas ut för varje påbörjad halv timme. 

Om den sammanlagda tillsynstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift 

ut. För inspektioner och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 

19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 

 

Indexuppräkning 
 

14 §  Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Söderåsens miljöförbund får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja 

timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för 

oktober månad året före avgiftsåret. 

Nedsättning av avgift  
 

15 §  Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 

nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift för tillsyn enligt denna taxa 

sättas ned eller efterskänkas.  
 

 

Avgiftens erläggande m.m. 
 

16 §  Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Söderåsens miljöförbund. Betalning skall ske 

inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  
 

 

Verkställighetsfrågor m.m. 
 

17 §  Söderåsens miljöförbunds beslut om avgift kan överklagas hos förvaltningsrätten.  

____________ 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023.  
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Reglemente för Kultur- och 

samhällsutvecklingsnämnden 
 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta 

reglemente.  

  

Ikraftträdande av handlingar  

Detta reglemente träder i kraft 2023-mm-dd enligt beslut i kommunfullmäktige 

2023-mm-dd §x och ersätter tidigare reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

och samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens övergripande uppgifter  

  

1 §  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter 

inom:  

  

- plan- och byggnadsväsendet,  

- kartor och mätningar,  

- gator och park,  

- fritids- och idrottsanläggningar,  

- vatten och avlopp,  

- lokalvård,  

- trafikfrågor, 

- kulturfrågor, 

- fritidsfrågor. 

 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter 

som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ska regelmässigt till fullmäktige 

rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 

under budgetåret.  

 

Vid extraordinära händelser i kommunen kan krisledningsnämnden besluta att 

överta nämndens verksamhetsansvar och anslag.  

  

2 §  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden leder och samordnar planeringen och 

uppföljningen av kommunens verksamheter inom sina ansvarsområden.  
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3 §  

Vid utövningen av de befogenheter som tillkommer kultur- och 

samhällsutvecklingsnämnden, åligger det nämnden särskilt att:  

- utföra översiktsplanearbete 

- upprätta, ändra och upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser 

- anta detaljplaner, utom vid utökat förfarande då antagande beslutas i 

fullmäktige 

- förlänga eller förnya detaljplaners genomförandetid, dock ej 

föregenomförandetidens utgång om fastighetsägare vars fastighet berörs 

bestrider åtgärden 

- verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar 

och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 

- stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet 

- ge råd vid utsmyckning av offentliga platser 

- utföra tillståndsprövning enligt plan- och bygglagen 

- besluta om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked  

- fatta beslut i ärenden om strandskyddsdispenser (7 kap. 18 § MB) i den mån 

sådana befogenheter delegerats till kommunen av länsstyrelsen  

- ansvara för medborgardialog och samråd inom sitt ansvarsområde enligt 

lagstiftning  

- utöva kontroll av tillsyn av hissar och andra motordrivna anordningar i 

byggnadsverk enligt förordning  

- kontroll av genomförande av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)  

- kontroll av genomförande av energideklarationer  

- framställa kartor, handha kommunens kartdatabas, samt utföra mätningar och 

beräkningar och utsättningar  

- besluta om och fastställa namn på gator, vägar och kvarter  

- handha adressärenden och lägenhetsregister samt inrapportering till BALK- 

registret  

- ansvara för kommunens stomnät  

- ansvara för parker, skogar, planteringar, offentliga lekplatser, stränder, 

betesmarker, naturvårdsområden  

- utföra yttre skötsel av fritids- och idrottsanläggningar  

- ansvara för allmänna toaletter  

- ansvara för kommunens gator, vägar och torg samt tillhörande gatubelysning  

- utföra barmarks- och vintervägunderhåll av kommunens gator, vägar och torg  

- ge bidrag och råd till enskild väghållning  
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- utfärda lokala trafikföreskrifter  

- handlägga ärenden enligt lagen om flyttning av fordon samt lagen om 

felparkeringsavgift  

- besluta i ärenden gällande tillämpning av parkeringstaxan enligt fullmäktiges 

direktiv  

- utöva skyddsjakt på skadedjur  

- ansvara för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar  

- besluta i ärenden gällande tillämpning av va-taxan enligt kommunfullmäktiges 

direktiv  

- sköta lokalvården i kommunens lokaler  

- ansvara för biblioteksverksamhet 

- ansvara för kulturverksamheten innefattande såväl verksamhet i egen regi som 

stöd till annan kulturell verksamhet i kommunen 

- besluta om arrangemang inom kulturområdet 

- ansvara för Musikskolans verksamhet 

- organisera och ansvara för fritidsaktiviteter 

- besluta om bidrag till förenings-, fritids- och kulturverksamhet samt 

folkbildning 

- besluta om utdelning av partnerskapsmedel 

- besluta om utdelning av medel för lovverksamhet 

- samarbeta med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och 

kulturarbetare, med flera, inom nämndens verksamhetsområde och stimulera 

det arbete som dessa bedriver 

- upprätta avtal med idrottsföreningar om användning av idrottsplatser 

- ansvara för upphandling av entreprenör för sim/motions/bowlinghallen 

- initiera ärende till kommunstyrelsen vid behov av upplåtelse av lokaler och 

anläggningar för fritids- och kulturverksamhet 

- genom samverkan med övriga nämnder uppmuntra kulturintresset 

- förvalta kommunens kulturella egendom såsom samlingar och konstverk 

- utse kommunens miljö- och byggnadspris-, kulturpris- och 

ungdomsledarprismottagare enligt reglementena för vartdera priset 

- fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som överlämnas 

till nämnden av kommunfullmäktige 

- med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller nämndens 

verksamhetsområden samt ta initiativ och lägga fram de förslag som nämnden 

finner viktiga 

- ansvara för de medel som kommunfullmäktige har beslutat tilldela nämnden 

enligt budget 
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- ansvara för att allmänhet och föreningar får nödvändig information om 

nämndens verksamhetsområde 

- i samverkan med arbetstagarorganisationerna ansvara för att det råder en god 

arbetsmiljö inom verksamhetsområdet och att arbetsmiljöarbetet är organiserat 

på ett systematiskt sätt 

- utarbeta förslag till taxor och avgifter, normer och regler inom de riktlinjer 

som fullmäktige fastställt 

- föra nämndens talan själv eller genom ombud i alla mål och ärenden inom sitt 

verksamhetsområde.  

 

Övrig förvaltning  

  

Personalansvar 

4 § 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden är anställningsmyndighet för personal 

vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av 

styrelsen. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 

inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i 9–10 §§ i 

kommunstyrelsens reglemente. 

 

Behandling av personuppgifter 

5 § 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden är personuppgifts- och 

registeransvarig enligt dataskyddsförordningen för de register som 

nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

6 § 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin 

verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har 

fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem  

- i reglemente  

- genom finansbemyndigande 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 

delegerats till den fullgjorts. 

 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 

Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 

redovisningar.  

Nämnden ska också fullgöra eventuell rapporteringsskyldighet som ålagts 

dem genom speciallag.  
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Information och samråd  

7 §  

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska 

i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de 

behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 

uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 

kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 

berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 

Självförvaltningsorgan 

8 §  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden får uppdra åt ett 

självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning 

eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 

sammansättning, arbetsformer och mandattid  

 

Medborgarförslag 

9 § 

Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till kultur- och 

samhällsutvecklingsnämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att 

nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ska fortlöpande informera fullmäktige 

om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts 

färdigt för beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i 

fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte 

avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör 

förslagsställaren underrättas.  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden får besluta att den eller de som har 

väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar 

ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.   

 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden arbetsformer  

Sammansättning  

10 §  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden består av nio ledamöter och 

nio ersättare.  
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Tidpunkt för sammanträden och sammanträden på distans  

11 § 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden sammanträder på dag och tid som 

nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska även hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 

begär det eller ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 

sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 

eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 

extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 

ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 

ordföranden. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 

och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, 

sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Deltagandet ska i sådant 

fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Lokalen 

ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 

bild eller ljud. Ordförande ska genom frågor till distansdeltagaren försäkra sig 

om att så inte sker. 

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta två dagar i förväg 

till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Kallelse 

12 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska 

vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt 

annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 

sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har 

skett. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt och/eller annan tid. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som 

varit ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera 

ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara 

ålderspresident. 
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Offentliga sammanträden 

13 §  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden får besluta om offentliga 

sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser 

myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av 

sekretess. 

Förhinder och inkallande av ersättare 

14 § 

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i 

ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som 

är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv 

underrätta sin personlige ersättare eller snarast anmäla förhinder till nämndens 

sekreterare eller någon annan anställd vid kansliet som underrättar ersättare. 

Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

Ersättares tjänstgöring 

15 § 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Växling bör ske 

mellan två ärenden i enlighet med reglerna för kommunfullmäktige, se 14 § 

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 

tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 

styrkebalansen påverkas enligt reglemente angående regler för inkallande av 

ersättare i styrelsen får en ersättare som inställer sig under pågående 

sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 

turordningen enligt ovan nämnda reglemente. En ersättare som inte tjänstgör har 

rätt att delta och yttra sig vid sammanträdet men inte rätt att få sin mening 

antecknad i protokollet. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

16 § 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 

eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 

ordförandens uppgifter. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av 

den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får kultur- och samhällsutvecklingsnämnden utse en 

annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens 

samtliga uppgifter. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

17 § 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. Ledamot som en gång  
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avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, 

får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 

majoritetsförhållandet mellan partigrupperna. 

Yrkanden 

18 §  

När kultur- och samhällsutvecklingsnämnden förklarat överläggningen i ett 

ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under 

överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden 

befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 

eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 

yrkande avfatta det skriftligt. 

Deltagande i beslut 

19 § 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, 

ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

kultur- och samhällsutvecklingsnämnden fattar det med acklamation. 

Närvarorätt 

20 § 

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid kultur- och 

samhällsutvecklingsnämndens sammanträden och delta i överläggningarna. 

Nämnden får därutöver medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. Den 

förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening 

antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 

myndighetsutövning mot någon enskild. 

Härutöver får kultur- och samhällsutvecklingsnämnden medge förtroendevald 

som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen att närvara vid sammanträde med 

nämnden för att lämna upplysningar.  

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 

kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar det, får den som kallats delta i 

överläggningarna.  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden får härutöver bestämma att annan ska 

ha rätt att närvara vid nämndens sammanträde.  

Ordföranden 

21 § 

Det åligger ordföranden att 

1. leda kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i kultur- och 

samhällsutvecklingsnämnden vid behov är beredda, 
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5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kultur- och 

samhällsutvecklingsnämnden, 

6. bevaka att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslut verkställs.  

Reservation 

22 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll 

23 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Kultur- och 

samhällsutvecklingsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska 

justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och 

justeras av ordföranden och en ledamot. 

Presidium 

24 § 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens presidium ska bestå av ordförande, 

förste vice ordförande och andre vice ordförande. Viceordförandena ska biträda 

ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 

ordföranden anser att det behövs. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

25 § 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter 

inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ska underrätta kommunstyrelsen om 

ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala 

författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare 

26 § 

Delgivning med kultur- och samhällsutvecklingsnämnden sker med 

ordföranden, förvaltningschefen, sekreterare eller annan anställd som nämnden 

bestämmer. 
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Undertecknande av handlingar 

27 § 

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av kultur- och 

samhällsutvecklingsnämnden eller dess arbetsutskott ska på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden eller vid dennes förfall av vice ordföranden och 

kontrasigneras av förvaltningschefen, dennes ställföreträdare eller annan 

anställd som nämnden bestämmer. 

I övrigt beslutar nämnden om vem som ska underteckna handlingar 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 

handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 

beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

Utskott 

28 § 

Inom kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.  

Utskottet består av tre ledamöter och tre personliga ersättare. 

29 § 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer 

bland utskottets ledamöter en ordförande och vice ordförande. Om ordföranden 

i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 

uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 

ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

30 § 

Ersättare ska ha rätt att närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot 

är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 

nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i 

utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast 

förrättas. 

31 § 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden 

ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 

ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till 

sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 

plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 

närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

32 §  

De ärenden som ska avgöras av kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i dess 

helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller 

förvaltningschef överlämnar sådana ärenden till respektive utskott. När ärendet 

beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.  

33 §  

För bordläggning av ärende i utskott, liksom i kultur- och 

samhällsutvecklingsnämnden, krävs enkel majoritet. 
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34 §  

Protokoll ska föras vid utskottssammanträde och justeras av ordföranden och en 

ledamot. 

Ifråga om protokollens förande, innehåll, justering och hur justeringen 

tillkännages ska 5 kap. 65-67 och 69-70 §§ kommunallagen (2017:725) 

tillämpas. 

  

_______________________________  
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Revisionsrapport om ekonomiavtalet med Serkon AB -
nu fråga om om uppföljande granskning

Förslag till beslut:
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta
kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande och översända
detta till revisionen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att överlämna revisorernas
uppföljande granskning och kommunstyrelsens yttrande till
kommunfullmäktige som information.

Sammanfattning
2017 genomför de förtroendevalda revisorerna i Örkelljunga kommun,
via KPMG, en granskning om ekonomiorganisationen fungerar med
utgångspunkt från det avtal som tecknats mellan Örkelljunga kommun
och Serkon AB.

Revisorerna har genom KPMG tagit fram en uppföljande granskning
daterad 2023-01-25. Revisorerna begär yttrande från kommunstyrelsen
senast 2023-03-31, där det framgår vilka åtgärder kommunstyrelsen
avser att vidta med anledning av de bedömningar och
rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när
åtgärderna ska vara genomförda. Revisorerna har meddelats om att
kommunstyrelsens yttrande kan behandlas 2023-04-05.

Kommunledningsförvaltningen har genom utredare tagit fram ett
förslag på yttrande till revisorerna.

Yttrandeförslag
"Kommunstyrelsen menar att det idag finns en kontroll avseende
Serkons arbete, men att denna idag inte dokumenteras och därför är
svår att följa upp. Kommunstyrelsen delar således revisionens
uppfattning avseende att dokumentationen av den uppföljning och
kontroll som genomförs bör stärkas och struktureras upp.

Kommunens tidigare riktlinjer kring tillitsbaserat arbetssätt ses som en
bidragande faktor till att arbetet tidigare inte har dokumenterats i den
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utsträckning som krävs. Det innebär att det bland annat saknas
dokumentering kring de avtalsuppföljningsmöten som har genomförts.

En del av uppföljningen är också att tydliggöra uppdraget ut mot
verksamheten. Detta har gjorts med jämna mellanrum och är en del av
introduktionen av nya chefer. Informationen finns på kommunens
intranät.

Den 22 mars tillträder en ny ekonomichef i Örkelljunga, som bland
annat kommer ha i uppgift att förtydliga kommunens huvudmannaskap
och kontroll av Serkons arbete. Eftersom Serkon utgör kommunens
ekonomienhet innebär det också att arbetssätt utvecklas gemensamt.
Att komma med förslag på utveckling av arbetet är en del av Serkons
uppdrag. Exempelvis är båda parter överens om att uppdraget behöver
följas upp tätare, det vill säga en gång varje kvartal istället för varje
halvår. Denna uppföljning har dock hittills uteblivit på grund av
personalförändringar, men kommer att genomföras enligt plan när den
nya ekonomichefen tillträder.

I samband med att den nya ekonomichefens tillträde kommer även en
förstärkning av kontrollen av Serkons arbete att genomföras.
Framtagandet av nya rutiner innebär att alla avstämningsmöten och
kontroller dokumenteras och att de processer som hanteras av Serkon
följs upp löpande. Även det arbete som controllers utförs kommer att
följas upp. I fråga om redovisning och ekonomiadministration kommer
ett antal stickprovskontroller att genomföras varje månad (exempelvis
av nya leverantörer, fakturor, kassaredovisning och dokumentation
samt avstämningar)."

Beslutsunderlag
Missiv från revisorerna om uppföljning av granskning av
ekonomiavtalet med Serkon.pdf
Revisionsrapport om uppföljning av avtalet med Serkon.pdf
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande till revisorerna.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2023-04-05
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Uppföljning av granskning av ekonomiavtalet med Serkon 
 
KPMG har av Örkelljunga kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
ekonomiavtal med Serkon. I granskningen ingår även att följa upp de slutsatser och 
rekommendationer som framfördes i den granskning som genomfördes 2017. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2022. 
 
Örkelljunga kommun har nyligen genomfört sin andra upphandling av ekonomiadministrativa 
tjänster. Ett anbud inkom och avtal har återigen knutits med Serkon i Vellinge AB (Serkon). 
Ekonomichefens sammanfattande bedömning är att samarbetet har fungerat tillräckligt väl för att 
förnya samarbetet. Enligt ekonomichefen är förvaltningarna överlag nöjda med undantag för 
socialförvaltningen där personal omsatts både hos Serkon och hos Örkelljunga kommun. 
 
Informella avstämningsmöten har hållits med de controllers och den personal som Serkon 
tillhandahållit på ett regelbundet sätt och vid behov. Som en konsekvens har det inte gjorts några 
kontinuerliga avtalsuppföljningar i syfte att säkerställa att gällande avtal efterlevs på ett dokumenterat 
sätt. Det har dock förekommit flertalet informella avstämningsmöten både regelbundet och när 
situationen så påkallat det. Ekonomichefen granskar Serkons fakturor och har på så sätt inblick i den 
leverans av tid som görs. 
 
Vi noterade i vår tidigare granskning att det inte fanns någon påvisbar kontrollstrategi, dvs hur avser 
kommunen att granska/kontrollera att det arbete som Serkon utför är korrekt och rättvisande och i 
linje med givna instruktioner. Den uppföljning som görs är odokumenterad och därför inte påvisbar. 
Vår rekommendation kvarstår därför. 
 
Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2023-01-25 och beslutade att 
översända rapporten till kommunstyrelsen för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
Styrelsens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2023-03-31. Av yttrandet ska framgå vilka 
åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som 
redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda.  
 
 
2023-01-25 
 
 
 
Ricky Gunnarsson 
Ordförande revisorerna  
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Örkelljunga kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens ekonomiavtal med Serkon. I granskningen ingår även att följa upp de 
slutsatser och rekommendationer som framfördes i den granskning som genomfördes 
2017. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Tidpunkten för denna granskning har sammanfallit med att: 

- en ny upphandling avseende ekonomiadministrativa tjänster genomförts och att  
- ekonomichefen valt att lämna Örkelljunga kommun.  

Båda dessa omständigheter påverkar resultatet av denna granskning.   
Örkelljunga kommun har nyligen genomfört sin andra upphandling av 
ekonomiadministrativa tjänster. Ett anbud inkom och avtal har återigen knutits med 
Serkon i Vellinge AB (Serkon). 
Utöver Örkelljunga finns en annan kommun i Skåne som också har ”outsourcat” sin 
ekonomiadministration. Serkon är leverantör även för den kommunen. Marknaden och 
erfarenheten av den här typen av samarbeten är således begränsad vilket skapar en 
sårbarhet på så sätt att alternativen är få. 
Den nuvarande ekonomichefen och tillika redovisningschefen har varit kommunens 
kontaktperson med Serkon under de senaste åren, knappt 2 år.  Ekonomichefens 
sammanfattande bedömning är att samarbetet har fungerat tillräckligt väl för att förnya 
samarbetet. Att ”backa bandet” och anställa personal bedöms inte som ett bättre 
alternativ. 
Under merparten av den här perioden har Örkelljunga kommun tillämpat ett 
”tillitsbaserade” förhållningssätt. Syftet har bland annat varit att begränsa 
administrationen. Det förhållningssättet har också gällt relationen till den externa 
leverantören Serkon. Informella avstämningsmöten har hållits med de controllers och 
den personal som Serkon tillhandahållit på ett regelbundet sätt och vid behov. 
Som en konsekvens har det heller inte gjorts några kontinuerliga avtalsuppföljningar i 
syfte att säkerställa att gällande avtal efterlevs på ett dokumenterat sätt. Det har dock 
förekommit flertalet informella avstämningsmöten både regelbundet och när situationen 
så påkallat det. Ekonomichefen granskar Serkons fakturor och har på så sätt inblick i 
den leverans av tid som görs. 
Initialt utmanade arrangemanget förvaltningarna med en frustration över bristande 
tillgänglighet och etablerade vanemönster som behövde brytas. Allteftersom 
samarbetet fortgått har parterna anpassat sina förväntningar. Rutiner har etablerats för 
att säkerställa en tillgänglighet. Enligt ekonomichefen är förvaltningarna överlag nöjda 
med undantag för socialförvaltningen där personal omsatts både hos Serkon och hos 
Örkelljunga kommun.  
Med anledning av den pågående rekryteringen av ny ekonomichef har möte hållits 
mellan Serkon och Örkelljunga kommun. Det befanns att det informella 
förhållningssättet inte är odelat positivt. Det är så att bägge parter ger uttryck för att 
kommunens huvudmannaskap kan förtydligas. Det är något som är uttalat och ska 
beaktas i det framtida samarbetet.  
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Vi noterade i vår tidigare granskning att det inte fanns någon påvisbar kontrollstrategi, 
dvs hur avser kommunen att granska/kontrollera att det arbete som Serkon utför är 
korrekt och rättvisande och i linje med givna instruktioner.  
Den uppföljning som görs är odokumenterad och därför inte påvisbar. Vår 
rekommendation kvarstår därför. 
 

2 Bakgrund 
KPMG har av Örkelljunga kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens ekonomiavtal med Serkon. I granskningen ingår även att följa upp de 
slutsatser och rekommendationer som framfördes i den granskning som genomfördes 
2017. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Örkelljunga kommun har sedan 2016-09-01 ett avtal med företaget Serkon avseende 
tillhandahållande av konsultstöd avseende controller- och redovisningsuppgifter. 
Bakgrunden till tecknat avtal är för att bredda kompetensen, minska sårbarheten och 
öka kvaliteten och flexibiliteten inom ekonomifunktionen. Avtalet består av olika delar 
bland annat budget, löpande uppföljningar, delårsrapporter och årsredovisningar. 
Företaget tillhandahåller även controllers till respektive nämnd. Därtill finns möjlighet 
för kommunen att avropa konsulttjänster för arbete med utvecklingsinsatser och 
projekt.  
I den granskning som genomfördes 2017 framkom att det överlag fanns ett effektivt 
och ändamålsenligt samarbete mellan Örkelljunga Kommun och Serkon. Dock 
framgick vissa utvecklingsbehov där revisorerna särskilt framförde vikten av att 
kommunen och kommunstyrelsen har huvudmannaskapet för kommunens 
räkenskaper. Detta inbegriper instruktioner, dialog och inte minst uppföljning. I 
granskningen identifierades även att personal hos kommunen behöver anpassa sitt 
arbetssätt och sin förväntan till det nya arbetssättet med anlitade konsulter. 
Revisorerna har utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys sett det som 
angeläget att följa upp i vilken mån avtalet med Serkon efterlevs och bedöms som 
ändamålsenligt och effektivt.  

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att följa upp om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig roll- 
och ansvarsfördelning och uppföljning utifrån det avtal som tecknats med Serkon. I 
granskningen ingår även att följa upp de rekommendationer som framkom i 2017 års 
granskning.  
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

− Görs kontinuerliga avtalsuppföljningar i syfte att säkerställa att gällande avtal 
efterlevs?  

− Finns en ändamålsenlig beställarfunktion av kommunstyrelsen till Serkon och 
en tydlig beskrivning kring vem som ansvarar för vad i ekonomihanteringen? 

− Hur avses stödet organiseras framöver? 
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− Har kommunstyrelsen åtgärdat de rekommendationer som framfördes i 2017 
års granskning? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen omfattar det avtal som tecknats mellan Örkelljunga kommun och Serkon 
avseende tillhandahållande av ekonomitjänster. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi kommer att bedöma om kommunstyrelsen uppfyller:    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 
— Tecknat avtal och beslut kopplade till ekonomiavtalet med Serkon 

2.4 Ansvarig nämnd/styrelse/fullmäktigeberedning 
Granskningen avser kommunstyrelsen. 

2.5 Metod 
Granskningen kommer att genomföras genom dokumentstudier och 
intervjuer/avstämningar med ekonomichef och kommunchef.  

2.6 Projektorganisation 
Granskningen har utförts av Anna Lönnberg, auktoriserad revisor. Ida Brorsson, 
certifierad kommunal yrkesrevisor har ansvarat för kvalitetssäkringen.  

2.7 Prövning av oberoende och integritet 
Vi har i enlighet med Skyrev:s rekommendationer prövat vårt oberoende. Vi har inte 
funnit några sådana omständigheter som tyder på att vårt oberoende och integritet kan 
ifrågasättas. 
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3 Resultat av granskningen 
Örkelljunga kommun har nyligen genomfört en andra upphandling av ”ekonomitjänster” 
föranledd av att avtalstiden med den tidigare leverantören Serkon i Vellinge AB 
(Serkon) gått ut. Det tidigare avtalet har löpt under 6 år. 
Ett anbud inkom och nytt avtal är återigen ingånget med Serkon för en avtalsperiod 
som sträcker sig från 2022-09-01 till 2026-08-31 med möjlighet till 3 stycken 
förlängningar à 1 år.   
Avtalet omfattar ekonomitjänster och lönetjänster som löpande ska tillhandahållas samt 
tid för avrop vid behov. 
Med ekonomitjänster avses samtliga ekonomiadministrativa tjänster med undantag för 
ekonomichef och med lönetjänster avses samtliga löneadministrativa tjänster med 
undantag för HR specialister och HR chef. 
Jämfört med det tidigare avtalet innebär det en förändring på så sätt upphandlingen av 
lönetjänster tillkommit samt att redovisningschefens arbetsuppgifter numera ingår 
bland ekonomiadministrativa tjänster. 
Uppskattad volym timmar uppgår till 5 600h för ekonomiadministration och 2 800h för 
lönetjänster.  

3.1 Görs kontinuerliga avtalsuppföljningar i syfte att säkerställa att 
gällande avtal efterlevs?  
Det är kommunens ekonomichef som är kontaktperson gentemot Serkon. 
Ekonomichefen har ansvarat för löpande uppföljningar med Serkons kundansvarige.  
Sedan 2021-02-16 fyller en och samma person dubbla funktioner, dvs både som 
ekonomichef och redovisningschef. Det betyder att under den 6 åriga avtalsperioden 
har den tidigare ekonomichefen ansvarat för merparten av perioden medan den 
nuvarande ekonomichefen ansvarat för en period om 1 år och 7 månader. 
Kontinuerliga avtalsuppföljningar i syfte att säkerställa att gällande avtal efterlevs har 
skett menar ekonomichefen men de har inte dokumenterats på ett bra sätt.    
Redovisningschefsfunktionen har ansvarat för arbetsmöten med ekonomi-
administrationen. Uppföljningarna har dokumenterats men i form av noteringar från 
arbetsmöten.  Frågeställningar som uppkommit har genererat diverse lathundar över 
hur arbetet ska bedrivas. Informella kontakter förekommer ofta i det dagliga arbetet. 
Ekonomichefen har haft att attestera Serkons fakturor. I praktiken har det inneburit att 
kommundirektören attesterar efter ekonomichefens granskning av fakturorna. Det finns 
uppföljning på debiterad tid per förvaltning men inte vad som har gjorts. Budgeterad 
kostnad är enligt avtal, dvs volym avtalade timmar och Serkon håller de timmar som är 
satta. 
Det hålls löpande informella möten med Serkons controllers och också när situationen 
har påkallat det som t ex i samband med de utmaningar som har varit med 
socialförvaltningen. 
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Den personal som Serkon tillhandahållit har varit relativt stabil vilket har gjort att 
respektive parter har kunnat etablera gemensamma arbetsformer och rutiner samt 
också förstå varandra. Socialförvaltningen är dock ett undantag där personal både från 
Serkons sida och Örkelljunga kommuns sida har skiftat vid ett flertal tillfällen. Överlag 
är förvaltningarna nöjda med undantag för socialförvaltningen enligt ekonomichefen.  
Tillgänglighet till Serkons controllers framstod tidigt som en utmaning och i viss mån 
också en frustration. För att lösa det problemet har en funktionsbrevlåda tillkommit som 
gör att det nu finns enbart ”en väg in”. Tillgängligheten är numera tillfredsställande. 
Tidplaner följs, det är en ickefråga menar ekonomichefen. 
Ekonomichefen bedömer kvaliteten som god. 
Sammantaget fungerar samarbetet tillräckligt väl för att förnya samarbetet. Att ”backa 
bandet” och anställa personal förefaller inte som ett bättre alternativ. 
Ekonomichefen kan rekommendera ”lösningen” till andra kommuner om de har svårt 
att rekrytera. 

3.2 Finns en ändamålsenlig beställarfunktion av kommunstyrelsen 
till Serkon och en tydlig beskrivning kring vem som ansvarar 
för vad i ekonomihanteringen? 
Det finns olika sätt att styra och leda en organisation. Under en period har Örkelljunga 
kommun tillämpat en ”tillitsbaserad” styrmodell. Medarbetarna har fått ta eget ansvar. 
Begreppet ”sunt förnuft” har tagit stor plats. Förhållningssättet har varit baserad på att 
Örkelljunga kommun är en relativt liten kommun och syftet har varit att inte överdriva 
administrationen. Resultatet blir ”gott nog” för en kommun av Örkelljungas storlek. 
Ledordet var ”Sveriges minst korkade kommun” vilket skulle illustrera förmågan till och 
förväntan på ett självständigt tänkande. 
Det förhållningssättet har haft som målsättning att inte driva fram olika former av 
dokument så som instruktioner, uppdragsbeskrivningar, rollbeskrivningar, 
arbetsbeskrivningar, ansvarsfördelningar osv. 
Det förhållningssättet har också gällt relationen till den externa leverantören Serkon. 
Ekonomichefen menar att arbetsfördelningen framgår av avtalet. I samband med t ex 
årsbokslut/delårsbokslut tas sedvanliga anvisningar och tidsplaner fram av vilka det 
framgår vem som gör vad. Arbetet har på det stora hela fungerat tillräckligt väl enligt 
ekonomichefen. Informella avstämningsmöten har hållits med de controllers och den 
personal som Serkon tillhandahållit på ett regelbundet sätt.  
Sedan 2022 har en annan ledarfilosofi präglat arbetet i kommunen. Nu är tydlighet ett 
ledord där krav och förväntningar med ansvarsfördelning ska vara både dokumenterat 
och kommunicerat. ”Leveransen blir inte bättre än den kravbeställning som gjorts”. 
Som framkommer under punkt 3.3 är kommunen i omställning på så sätt att en ny 
ekonomichef är under rekrytering. Det framtida samarbetet med Serkon kommer att 
styras, ledas och följas upp på det sätt som den nye ekonomichefen tillsammans med 
den nuvarande kommundirektören utarbetar.  
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3.3 Hur avses stödet organiseras framöver? 
Revisionsfrågan syftar på det faktum att även redovisningschefens ansvar kan/ska 
övergå på den externa leverantören. Ekonomichefen ensam ska ha kapacitet och 
förmåga att leda och kontrollera det arbete den externa leverantören utför och 
levererar. 
Örkelljunga befinner sig just nu i en rekryteringsprocess av en ny ekonomichef. Det 
framtida samarbetet med Serkon kommer därför att utformas av denne i samråd med 
kommundirektören så snart den nya ekonomichefen är på plats. 
Det är dock så att ingånget avtal gäller så frågeställningen är både relevant och 
intressant. 

3.4 Har kommunstyrelsen åtgärdat de rekommendationer som 
framfördes i 2017 års granskning? 
Oavsett vem som utför det administrativa arbetet är det kommunstyrelsen som har 
ansvaret för en kvalitativ finansiell styrning och rapportering. 
I samband med vår granskning 2017 framkom att huvudmannaskapet, dvs ledningen 
över det administrativa arbetet kunde utvecklas ytterligare för att uppnå ett robust 
samarbete. Samarbetet var då relativt nytt och det framkom synpunkter på att 
granskningen genomfördes ”för tidigt”. 
Med huvudmannaskap menar vi att det är Örkelljunga kommuns kommunstyrelse som 
har att tillse att det är god ordning i kommunens finanser vilket förutsätter en fullständig 
och rättvisande finansiell rapportering upprättad i enlighet med gällande lagstiftning, 
normering och instruktioner. Uppsiktsskyldigheten är central. 
Det kräver ständig uppföljning över räkenskaperna så som avstämningar, rapporter, 
presentationer och analyser och inte minst återkoppling till den personal som arbetar 
med den finansiella administrationen oavsett om den är inhyrd eller anställd. Utan en 
återkommande och tydlig återkoppling blir ledarskapet otydligt och det finns en risk för 
att medarbetarna hänvisas till sin egen förmåga och bedömning. Omständigheter som 
borde ha diskuterats kanske inte blir diskuterade och som en konsekvens kan den 
finansiella informationen bli missvisande.    
Samtal mellan kommunen och Serkon har helt nyligen förts föranledd av den 
personalförändring som kommunen står inför. Det är fortfarande så att bägge parter 
ger uttryck för att huvudmannaskapet kan förtydligas. Det är något som är uttalat och 
ska beaktas i det framtida samarbetet.  
Vi noterade i vår tidigare granskning att det inte fanns någon påvisbar kontrollstrategi, 
dvs hur avser kommunen att utöva sin uppsikt och uppföljning. I klartext granska/ 
kontrollera att det arbete som Serkon utför är korrekt och rättvisande och i linje med 
givna instruktioner. Oavsett vem/vilka som utför arbetet i de finansiella processerna ska 
det föreligga en god intern kontroll. Vi har funnit att det fortfarande saknas en 
kontrollstrategi. Den uppföljning som görs är odokumenterad och därför inte påvisbar. 
Vår rekommendation kvarstår. 
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Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens yttrande 
angående revisionens uppföljning av avtalet med 
Serkon 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå kommunstyrelsen att anta kommunledningsförvaltningens förslag till 

yttrande och översända densamma till revisionen. 

Beskrivning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av Örkelljungas revisioner genomfört en granskning 

av kommunens ekonomiavtal med Serkon. I uppdraget ingick även att följa 

upp de slutsatser och rekommendationer som framfördes i den granskning 

som genomfördes 2017. Revisorerna önskar ett yttrande från 

kommunstyrelsen med en beskrivning kring vilka åtgärder som styrelsen 

avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. 

 

Revisionens rekommendationer med bakgrund i granskningen  

Med bakgrund i granskningen rekommenderar KPMG Kommunstyrelsen att: 

• Förtydliga kommunens huvudmannaskap, det vill säga ledningen 

över det administrativa arbetet.  

• Ta fram en kontrollstrategi som förklarar hur kommunen avser att 

utöva sin uppsikt och uppföljning, det vill säga att kontrollera att det 

arbete som Serkon utför är korrekt och överensstämmer med givna 

instruktioner.  

 

Kommunstyrelsens yttrande 

Kommunledingsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att lämna följande 

yttrande:  

Kommunstyrelsen menar att det idag finns en kontroll avseende Serkons 

arbete, men att denna idag inte dokumenteras och därför är svår att följa 

upp. Kommunstyrelsen delar således revisionens uppfattning avseende att 

dokumentationen av den uppföljning och kontroll som genomförs bör stärkas 

och struktureras upp.  

Kommunens tidigare riktlinjer kring tillitsbaserat arbetssätt ses som en 

bidragande faktor till att arbetet tidigare inte har dokumenterats i den 
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utsträckning som krävs. Det innebär att det bland annat saknas 

dokumentering kring de avtalsuppföljningsmöten som har genomförts.  

 

En del av uppföljningen är också att tydliggöra uppdraget ut mot 

verksamheten. Detta har gjorts med jämna mellanrum och är en del av 

introduktionen av nya chefer. Informationen finns på kommunens intranät.  

 

Den 22 mars tillträder en ny ekonomichef i Örkelljunga, som bland annat 

kommer ha i uppgift att förtydliga kommunens huvudmannaskap och kontroll 

av Serkons arbete. Eftersom Serkon utgör kommunens ekonomienhet innebär 

det också att arbetssätt utvecklas gemensamt. Att komma med förslag på 

utveckling av arbetet är en del av Serkons uppdrag. Exempelvis är båda 

parter överens om att uppdraget behöver följas upp tätare, det vill säga en 

gång varje kvartal istället för varje halvår. Denna uppföljning har dock 

hittills uteblivit på grund av personalförändringar, men kommer att 

genomföras enligt plan när den nya ekonomichefen tillträder.  

I samband med att den nya ekonomichefens tillträde kommer även en 

förstärkning av kontrollen av Serkons arbete att genomföras. Framtagandet 

av nya rutiner innebär att alla avstämningsmöten och kontroller 

dokumenteras och att de processer som hanteras av Serkon följs upp 

löpande. Även det arbete som controllers utförs kommer att följas upp. I 

fråga om redovisning och ekonomiadministration kommer ett antal 

stickprovskontroller att genomföras varje månad (exempelvis av nya 

leverantörer, fakturor, kassaredovisning och dokumentation samt 

avstämningar). 

 

Konsekvenser för barn 

Förslaget anses inte ha några konsekvenser för barn.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget anses inte kunna bidra till några ekonomiska konsekvenser.  

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Förslaget anses inte vara missgynnande enligt 1§ diskrimineringslagen.  

 

Louise Johansson 

Utredare 
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Förfrågan från Skånetrafiken om tillköp av trafik för
trafikåret 2024

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

Sammanfattning
Skånetrafiken har lämnat en skriftlig förfrågan till Örkelljunga
kommun om kommunen vill köpa till trafik för trafikåret som inleds
2023-12-10. Skånetrafiken önskar svar senast i början av april 2023.

Örkelljunga kommun köper i dagsläget inte till någon trafik.

Beslutsunderlag
Skånetrafiken - Tillköpsbrev 2024 Örkelljunga.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2023-04-05



 

 

Namn: Mikael Partanen  Örkelljunga kommun 
Trafikbeställare AO Buss  Kommunstyrelsen 
Telefonnummer: 0451-28 84 77 286 21 Örkelljunga 
Mikael.partanen@skanetrafiken.se  

 
 

Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2024 2023-12-10 
och ett år framåt. 
För de tillköp som Örkelljunga kommun planerar inför 2024 vill vi komma överens om en 
totalsumma per år som inkluderar kostnader för trafiken med index och avdrag för antal 
resande/ intäkter.  
 
För de tillköp som Örkelljunga kommun gör skrivs ett ettårs kontrakt där summan för tillköpet 
framgår. Vid nästa tillköps tillfälle finns det möjlighet att justera intäktsdelen baserat på antal 
resande eller förändra tillköpet i sin helhet. 
 
Nettokostnaden för tillköpet tas fram på följande sätt:   
Kostnad för trafiken med index samt intäkter för antal resande kommer baseras på det verkliga 
beloppet från föregående år. Beloppet faktureras årsvis, kvartalsvis eller månadsvis enligt 
överenskommelse. Resandet kan ni sedan följa upp i de filer Skånetrafiken bifogar till er.  
 
Skånetrafiken vill att ni under början av april månad återkommer med besked om ni önskar tillköp 
under 2024. I dialog med Skånetrafikens Trafikbeställare kan det eventuellt vara aktuellt med 
omfördelning av tillköp i de fall där resandet är mycket lågt.  
 
Trafikbeställaren på Skånetrafiken kommer därefter sända över Tillköpskontraktet med tillhörande 
kostnadsberäkning för underskrift i slutet av april månad. När avtalet därefter sänds åter till 
Skånetrafiken kommer det diarieföras och betraktas som en beställning. 
 
Skånetrafiken tar beslut om vilka tillköp som är möjlig att genomföra för trafikåret 2024 senare 
under år 2023. Vid större trafikförändringar finns det tid fram till slutet utav april månad att önska 
tillköp. 
 

Med vänlig hälsning 
 
____________________________________________________________________________________ 
Namn Mikael Partanen 
Trafikbeställare AO Buss  
Skånetrafiken 
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Ställningstagande till förlängning av samverkansavtal
med Örkelljunga näringsliv

Förslag till beslut (från ordförandeberedningen):
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslås besluta att utnyttja optionen i
samverkansavtalet och därigenom förlänga det befintliga avtalet
med ett år från och med 2023-10-01.

Sammanfattning
Örkelljunga kommun tecknar i september 2021 ett samverkansavtal
med Örkelljunga näringsliv ekonomisk förening. Avtalet gäller under
perioden 2021-10-01--2023-09-30, med option för kommunen på
ytterligare 12 månader.

Från ordförandeberedning finns förslag om att utnyttja optionen och
därigenom förlänga det befintliga avtalet med ett år från och med 2023-
10-01.

Beslutsunderlag
Undertecknat samverkansavtal daterat 2021-08-27.pdf
Avtal med Örkelljunga Näringsliv - uppdaterat 2023-02-27 med tillägg
av mål med mera.pdf

Observera: Den uppdaterade bilagan syftar endast till att tydliggöra de
mål som inte stod med i det underskrivna avtalet.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2023-04-05
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§amverkansavtal

§{ Parter

Örkelljunga kommun (org.nr 212000-0878) och Örkelljunga Näringsliv
Ekonomisk Förening iorg.nr 769611-7113), avtalar hårmed om att
samverka iarbetet med att stärka och utveckla nåringslivet i

Orkelljunga kommun.

§2 Avtalstid

Avtalet gäller för perioden 2021-10-A1-2023-09-30, med option för
Örkelljunga kornmun på ytterligare 12 månader.

§3 Åtagande

Ö**ttiunga Kommuns uppgift är attfokusera på:

r Attityder och bemötandefdgor mot nåringslivet.

. En rättssåker och effektiv rnyndighetsutövning.

" Utveckling och förbättring av interna prosesser kopplade till
myndighetsutovning.

. Effektiva intema processer för att leverera hög servicenivå till
kundföretag.

Ö*etgunga Nä#ngslivs uppgift är att:

r ..lobba förtillväxt oeh inflyttning till kommunen.

. IMarknadsförakommunen.

r Bidra tillföretagsetableringar i kommunen.

r Tillhandahålla företagsservice iform av informations- och
rådg ivningstjänster m. m.

r Bidra till nåtverksbyggande för kommunens näringsliv.

r Arrangera evenemang riktade mot näringslivet.

al
§enast tuå månader efter att avtalet börjat gälla ska Örkelljunga
Närlngsliv ha genomfört en förstudie utifrån föreslagen trision sch
lämnat förslag på målvärden för målen enligt §4.

c:\users\stechr\desktop\uppdragsåvtal med örkeltjunga nåringsliv.docx
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§4 Mår

Örketljunga Näringsliv och Örketljunga kommun ska arbeta mot en
gemensam målstruktur enligt foljande tre nivåer:

Visionsmåt 203S

" År 2030 ska Örkeiljunga kommun lägst ha xx xxx invånare,

. År 2030 ska det minst finnas xx xxx registrerade foretag i

Örkelljunga komnnun.

. Fram till 2030 ska minst xxx nya arbetstillfällen ha skapats i

Örkelljunga kommun.

Tillväxtrnål (årliga mål och indikatorer)

. År 2022 ska Örkelljunga kommun lägst ha xx xxx invånare.

. Är 2022 ska det minst finnas xx xxx registrerade företag i

Örkelljunga kommun.

. Under 2022 ska minst xxx nya arbetstillfällen ha skapats i

Örkelljunga kommun.

Operativa mål * Hur? {årliga mål och indikatorer}

r XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

§6 Utvärdering

Efter varje avslutat halvår och verksamhetsår ska Örkeltjunga
Näringsliv sammanställa en verksamhetsberättelse som beskriver
den bedrivna verksamheten. Verksarnhetsberättelsen ska bl.a.
omfatta en utvärdering av tillvåxtmål och operativa må[, samt en
prognCIs för visionsmålen. Eventuella avvikelser ska analyseras och
en åtgärdsplan ska redovisas.

Redovisning ska ske på Kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti
respektive januari orn inget annat Överenskornmits. Däremellan ska
Ko mm unstyre lsens arbetsutskott ku n na beg ära skriftlig el ler nru ntli g

redovisning vid behov, när så önskas.
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Frida Nilsson
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§7 Utbetalning av ersättning

För uppdraget ersätter Örkelljunga kommun Örkelljunga Näringstiv
med 50 000 krlmånad exkl, 25% tillkommande moms under avtalets
giltighetstid. Utlågg och övriga kostnader ersäfis inte, utan ska täckas
fullt ut av detta arvode. lnte heller kan Örkelljunga Näringsliv göra
anspråk på ytterligare ersättning från Örkelljungå kommun kopplat till
åtaganden i detta uppdrag. Utbetalning sker i forskott för 12 månader,
med utbetalning rnånaden innan varje ny 12 månadsperiod påbörjas.
Avtalet kan sägas upp av vardera part senast 3 månader fore en ny
1 2 månadsperiod påbörjas.

§8 Övrigt

Detta avtal har uppråttats i två likalydande exemplar varav parterna
har tagit vars ett exemplar.

Orkelljunga 202 1 -09-28

Örkeilljunga kommun

Örkelljung a 2A21-09-28

Orkelljunga Näringsliv Ekonomisk
Föreni

Stefan Christensson
Kommunchef
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Samverkansavtal 

§1 Parter 

Örkelljunga kommun (org.nr 212000-0878) och Örkelljunga Näringsliv 

Ekonomisk Förening (org.nr 769611-7113), avtalar härmed om att samverka 

i arbetet med att stärka och utveckla näringslivet i Örkelljunga kommun. 

 

§2 Avtalstid 

Avtalet gäller för perioden 2021-11-01--2023-10-31, med option för 

Örkelljunga kommun på ytterligare 12 månader. 

 

§3 Åtagande 

Örkelljunga Kommuns uppgift är att fokusera på: 

• Attityder och bemötandefrågor mot näringslivet. 

• En rättssäker och effektiv myndighetsutövning. 

• Utveckling och förbättring av interna processer kopplade till 

myndighetsutövning. 

• Effektiva interna processer för att leverera hög servicenivå till 

kundföretag. 

 

Örkelljunga Näringslivs uppgift är att: 

• Jobba för tillväxt och inflyttning till kommunen. 

• Marknadsföra kommunen. 

• Bidra till företagsetableringar i kommunen. 

• Tillhandahålla företagsservice i form av informations- och 

rådgivningstjänster m.m. 

• Bidra till nätverksbyggande för kommunens näringsliv. 

• Arrangera evenemang riktade mot näringslivet. 

 

Senast två månader efter att avtalet börjat gälla ska Örkelljunga Näringsliv 

ha genomfört en förstudie utifrån föreslagen vision och lämnat förslag på 

målvärden för målen enligt §4.  
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§4 Mål 

Örkelljunga Näringsliv och Örkelljunga kommun ska arbeta mot en 

gemensam målstruktur enligt följande tre nivåer: 

Visionsmål 2030  

• År 2030 ska Örkelljunga kommun lägst ha 11 880 invånare.  

• År 2030 ska det minst finnas 461 registrerade företag i Örkelljunga 

kommun. 

• Fram till 2030 ska minst xxx nya arbetstillfällen ha skapats i 

Örkelljunga kommun. 

 

Tillväxtmål (årliga mål och indikatorer) 

• År 2022 ska Örkelljunga kommun lägst ha 10 730 invånare.  

• År 2022 ska det minst finnas 368 registrerade företag i Örkelljunga 

kommun. 

• Under 2022 ska minst xxx nya arbetstillfällen ha skapats i 

Örkelljunga kommun. 

 

Operativa mål – Hur? (årliga mål och indikatorer) 

Tillväxt invånare  

• Etablera minst 1 husbyggare, ex. Trivselhus och Åsbo Hus för 

kortare option på lediga tomter (Hjelmsjöstrand, Mörkahult, 

Skyttepark i nuläget)  

• Skapa en fysisk och digital trycksak ”Bygga Bo i Örkelljunga”. Skall 

finansieras med annonsörer och skickas ut till köpstarka hushåll i 

andra kommuner.  

• Ny facebooksida och Instagramsida som följer trycksakens innehåll 

och som hålls levande och där annonsörer kan presentera sitt 

innehåll.  

• Påbörja visitorkelljunga.com (i det fall Leaderansökan går igenom)  

• Information om Örkelljunga vid Skåneporten, vår mest trafikerade 

plats.  

 

Tillväxt företag  

• Lista tillgängliga tomter och publicera på Örkelljunga Näringslivs 

hemsida.  

• Lista tillgängliga lokaler och publicera på Örkelljunga Näringslivs 

hemsida.  

• Skapa ett digitalt marknadsföringsmaterial med presentation av 

lokaler och tillgänglig mark. Ska även presenteras på engelska.  

• Vara delaktig i att hålla listan med intressenter uppdaterad.  

• Bjuda in intressenter till visning av Örkelljunga.  

 

Tillväxt befintligt näringsliv  

• 60 Företagsbesök per år.  

• Kontakt med alla nystartade företag (2021 120st)  
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• 6 företagsträffar per år med syfte att skapa nätverk och samarbeten 

för tillväxt.  

• Skapa nätverk för Handel, besöksnäring, industri och bygg/bostad 

som bearbetas med hjälpande aktiviteter och kontinuerlig kontakt.  

 

Evenemang  

• 1 näringslivsgala årligen.  

• Örkelljungadagarna årligen.  

• Örkelljunga Träffas vartannat år. 

  

§6 Utvärdering 

Efter varje avslutat halvår och verksamhetsår ska Örkelljunga Näringsliv 

sammanställa en verksamhetsberättelse som beskriver den bedrivna 

verksamheten. Verksamhetsberättelsen ska bl.a. omfatta en utvärdering av 

tillväxtmål och operativa mål, samt en prognos för visionsmålen. Eventuella 

avvikelser ska analyseras och en åtgärdsplan ska redovisas.  

 

Redovisning ska ske på Kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti respektive 

januari om inget annat överenskommits. Däremellan ska Kommunstyrelsens 

arbetsutskott kunna begära skriftlig eller muntlig redovisning vid behov, när 

så önskas.  

 

  



ÖRKELLJUNGA KOMMUN 
Datum 

2021-08-27 
 

 
Sida 

4(3) 
 

 

§7 Utbetalning av ersättning 

För uppdraget ersätter Örkelljunga kommun Örkelljunga Näringsliv med 

50 000 kr/månad exkl. 25% tillkommande moms under avtalets giltighetstid. 

Utlägg och övriga kostnader ersätts inte, utan ska täckas fullt ut av detta 

arvode. Inte heller kan Örkelljunga Näringsliv göra anspråk på ytterligare 

ersättning från Örkelljunga kommun kopplat till åtaganden i detta uppdrag. 

Utbetalning sker i förskott för 12 månader, med utbetalning månaden innan 

varje ny 12 månadsperiod påbörjas. Avtalet kan sägas upp av vardera part 

senast 3 månader före en ny 12 månadsperiod påbörjas. 

 

§8 Övrigt 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit 

vars ett exemplar.  

 

 

 

Örkelljunga 2021-xx-xx Örkelljunga 2021-xx- 

 

Örkelljunga kommun Örkelljunga Näringsliv Ekonomisk 

Förening 

 

 

 

Stefan Christensson                 Frida Nilsson 

Kommunchef                                  VD/Örkelljunga Näringsliv 

  

 

 



Sammanträdesprotokoll 2023-03-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

(15) KLK.2023.4

Information från kommundirektören

Förslag till beslut:
Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
till handlingarna.

Sammanfattning
Information från kommundirektören lämnas på sammanträdet.

Beslutsunderlag

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2023-03-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

(16) KLK.2023.74 107

Protokoll och beslutsredovisning från Söderåsens
miljöförbund 2023 - nu fråga om tilläggsbudget för 2023

Förslag till beslut:
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Direktionen för Söderåsens miljöförbund behandlar 2023-02-07 ett
ärende om förbundets tilläggsbudget 2023 och flerårsbudget.

Direktionen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen.
Förvaltningen uppdras att, genom kontakt med medlemskommunerna,
undersöka lämpligt förfarande för att skapa tydlighet i att förslaget till
budget är sanktionerat i alla medlemskommunerna. Beslutet översänds
för kännedom till medlemskommunerna.

Beslutsunderlag
SMFO-§ 9 2023-02-07 Tilläggsbudget 2023.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2023-04-05





















Sammanträdesprotokoll 2023-03-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

(17) SN.2023.16

Internbudget 2023 för socialnämnden

Förslag till beslut:
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Socialnämnden har 2023-01-31 § 19 (efter majoritetsbeslut) beslutat att
godkänna internbudget för 2023. Beslutet och internbudgeten redovisas
för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-01-31 - SN § 19
Tjänsteskrivelse om internbudget 2023 för socialnämnden.pdf
Internbudget 2023 för socialnämnden (socialförvaltningens förslag).pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2023-04-05



Sammanträdesprotokoll 2023-01-31
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 19 SN.2023.16

Internbudget 2023 för socialnämnden

Socialnämnden beslutar
att godkänna internbudget för 2023 i enlighet med

socialförvaltningens förslag, samt
att förvaltningschef delegeras möjlighet att under året

genomföra nödvändiga korrigeringar mellan
verksamhetsområden, samt

att socialförvaltningen får i uppdrag att fortsätta hantera
identifierade risker för budgetavvikelser samt månadsvis
redogöra för detta arbete, samt

att socialförvaltningens controller månadsvis lämnar ekonomisk
redovisning till nämnden.

Thomas Johansson (C), Christer Unosson (KD) och Torgny Yngvesson
(KD) deltar inte i beslutet, med hänvisning till att de vid
kommunfullmäktige 2022-11-28 reserverat sig till förmån för andra
budgetförslag än samstyrets.

Gunilla Danielsson (S) och Patric Carlsson (S) reserverar sig mot
beslutet, i enlighet med följande skriftliga reservation:

"Socialdemokraterna anslöt till Centerns budgetförslag inför 2023, i
Kommunfullmäktige. Med hänvisning till detta yrkade vi avslag samt
reserverade oss mot socialnämndens internbudget 2023. När
Kommunfullmäktige beslutade om budget för nämnden var flera
faktorer som påverkar utfall redan kända men KF valde att inte ta
hänsyn till dessa för en budget i balans. Socialnämnden har återigen
tilldelats en budget i obalans 2023."

Sammanfattning
Förvaltningschef och controller har utarbetat ett förslag till
internbudget för 2023.

I förslaget till internbudget finns följande uppdelning mellan
verksamheterna:
· Förvaltningsövergripande: 31,748 miljoner kronor
· Myndighet: 40 miljoner kronor
· Förebyggande: 5,5 miljoner kronor



Sammanträdesprotokoll 2023-01-31
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

· Verkställare hemtjänst: 60 miljoner kronor
· Verkställare LSS: 38 miljoner kronor
· Verkställare särskilt boende: 56 miljoner kronor

Förvaltningschefen föreslår i tjänsteskrivelse att att socialnämnden
godkänner internbudget för 2023. Vidare föreslås att socialchef
delegeras möjlighet att under året genomföra nödvändiga korrigeringar
mellan verksamhetsområden, att socialförvaltningen får i uppdrag att
fortsätta hantera identifierade risker för budgetavvikelser samt
månadsvis redogöra för detta arbete, samt att socialförvaltningens
controller månadsvis lämnar ekonomisk redovisning till nämnden.

Socialnämnden 2023-01-17
Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2023-01-17 § 11.
Arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i enlighet med förslaget i
tjänsteskrivelsen. Gunilla Danielsson (S) och Patric Carlsson (S)
reserverar sig till förmån för yrkande om att avslå förslaget, med
hänvisning till att flera faktorer som påverkar internbudgeten var kända
innan kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2023.

Förslag vid sammanträdet
Lennart Svensson (M) och Håkan Wallin (SD) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Gunilla Danielsson (S) och Patric Carlsson (S) yrkar att arbetsutskottets
förslag ska avslås.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga förslag och ställer
dessa mot varandra. Ordförande finner att socialnämnden beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om internbudget 2023 för socialnämnden.pdf
Internbudget 2023 för socialnämnden (socialförvaltningens förslag).pdf

____________

Expedieras till:
Chefer inom socialförvaltningen (för kännedom/åtgärd)
Controllers (för åtgärd)
Kommunstyrelsens arbetsutskott (för information)
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Internbudget 2023 

Förslag till beslut 

- Att socialnämnden godkänner internbudget för 2023. 

- Att socialchef delegeras möjlighet att under året genomföra nödvändiga 

korrigeringar mellan verksamhetsområden. 

- Att socialförvaltningen får i uppdrag att fortsätta hantera identifierade 

risker för budgetavvikelser samt månadsvis redogöra för detta arbete. 

- Att socialförvaltningens controller månadsvis lämnar ekonomisk 

redovisning till nämnden.  

 

Sammanfattning 

Den budgetram som kommunfullmäktige beslutade att tilldela 

socialnämnden är en ökning från 2022, 222 352 tkr, med 8 894 tkr, dvs 

231 248 tkr. Av förslaget framgår riktningen: ”Att åldras ska vara en 

trygghet, inte en utmaning”.  

 

Underskottet för 2022 härleds till flera faktorer:  

- heltidsarbete som norm,  

- borttagning av delade turer,  

- ökat antal brukare inom hemtjänsten,  

- snabbare utskrivningar från sjukhus som medför större behov av 

biståndsinsatser och kommunal hälso- och sjukvård,  

- större antal brukare som är beviljade korttids/fritids LSS,  

- ett visst antal brukare med omfattande timmar personlig assistans som 

Försäkringskassan inte beviljat assistansersättning, 

- ett större antal familjehemsplaceringar,  

- kommunal egenregi för personlig assistans som har kostnadsutveckling 

över Försäkringskassan schablonersättning.  

 

Ovanstående faktorer kvarstår även under 2023 och därutöver tillkommer 

ökande kostnader kopplade till ekonomiskt bistånd, arvodet för 

familjehemsplaceringar, inflation/omvärldsfaktorer, färre statsbidrag, 

löneutvecklingen, driftskostnader. Prognosen är dock osäker med hänsyn till 

övriga budgetavvikelser som tidigare nämnts samt omvärldsfaktorer som 

driver på befintliga kostnader. 

 

Inflationen är en intensiv utveckling vilket kommer att påverka hela 

verksamheten exempelvis kostnader för bostadsanpassningsbidrag.  
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Personalomkostnaderna ökar enligt avtal med 3,5 % samt lönerörelsen är 

extremt osäker på grund av rådande inflation.  

 

Tillskottet på 8 900 tkr placeras under Förvaltningsövergripande i väntan på 

faktisk lönerörelse.  

 

Omställning till Nära vård innebär, inte bara fler insatser i hemmet, utan 

även mer avancerade insatser hos multisjuka patienter med omfattande 

omvårdnadsbehov vilket kräver mer resurser, avancerad kompetensnivå för 

vård- och omsorgspersonal, både hemtjänst sjuksköterskor och rehab. 

Hjälpmedelskostnaden påverkas också av detta, fler hjälpmedel, mer 

avancerade. Snabba hemgångar innebär också sjukare patienter initialt med 

mer insatser som sen kan minskas, även här belastas hemtjänst, rehab och 

hjälpmedelskontot i mycket större utsträckning än tidigare. 

 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Av Finansiella mål för budgeten 2023–2025 framgår: 

- Mål 1: Ett positivt ekonomiskt resultat 

Resultatet ska uppgå till minst 1 procent av skatter, utjämning och 

finansnetto i genomsnitt under åren. 

- Mål 2: Oförändrad skattesats  

Skattesatsen i kommunen ska vara oförändrad eller sjunkande under de 

planerade åren. 

- Mål 3: Budgetföljsamheten ska vara god 

Budgetföljsamheten för nämnderna ska vara god och den negativ avvikelsen 

gentemot budgeten får inte överskrida 0,5%. 

(För socialnämnden motsvarar det cirka 1 mkr.) 

- Mål 4: Soliditeten i kommunen ska vara över 60% 

Kommunens soliditet ska vara över 60% under de planerade åren. 

 

Den budgetram som kommunfullmäktige beslutade att tilldela 

socialnämnden är en ökning från 2022, 222 352 tkr, med 8 894 tkr, dvs 231 

248 tkr. Av förslaget framgår riktningen: ”Att åldras ska vara en trygghet, 

inte en utmaning”. 

 

 
 

 

Gällande Investeringsbudget 2023-2025 uppges för år 2023 totalt 3 500 tkr, 

varav 2 500 tkr Södergården.  
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Enligt Kommunfullmäktiges tilldelad budgetram har socialnämnden 

fått ca 8900 tkr ökning. Trots ökad budgetram kommer socialnämnden 

att ha följande utmaningar som kan medföra budgetavvikelser på grund 

av att kostnader riskerar att överstiga budget, inom: 

 750 tkr på grund av riksdagsbeslut med höjt riksnorm med 8,6% för 

ekonomiskt bistånd, uppskattningen utgår från nuvarande utbetalt 

ekonomiskt bistånd.  

 Ökad problematik vilket innebär längre placeringstider och därmed mer 

volymskänsligt 

 750 tkr för ökat arvode för familjehemsplaceringar i linje med SKRs 

cirkulär. 

 Lagändring Lex lilla hjärtat med skyldighet för socialnämnden att efter två 

år överväga vårdnadsöverflytt till familjehemmet, vilket innebär långvarig 

kostnad under barnets uppväxt.  

 Utifrån problematik risk för placeringar enligt LVM för vuxna 

missbrukare, vilket medför hög kostnad per brukare. 

 5 000 tkr för heltidsarbete som norm, ett beslut som saknar finansiering i 

budgetram, enligt årsredovisning 2021.  

 3 500 tkr (ca 7 åa) borttagning av delade turer, ett beslut som saknar 

finansiering i budgetram.  

 En volymökning inom hemtjänst inkl dubbelbemanning. 

 2 000 tkr (3,6 åa) tkr för utökad bemanning nattetid utlokaliserad 

korttidsvistelse pga Södergården renoveras samt ökat antal nattinsatser 

nattetid i hemmet 

 Volymökning inom korttids/fritids LSS med 2000 tkr  

 Lönekostnaden beräknad på 2022 års budgeterade lönekostnad med 2,5% 

löneökning + 3,5% ökning PO (personalomkostnadspålägg) motsvarar 12 

100 tkr.  

 200 tkr halvtidstjänst personligt ombud enligt tjänstemanna avtal, som 

förbinder nämnden att delfinansiera ur budgetram.  
 

I PO ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade 

socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och 

fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner). PO 

för pensionskostnaden utgör ett snitt för kommuner respektive för regioner, men 

den faktiska kostnaden varierar vid olika lönenivåer.  
 

Analys  

Analys av förslaget  

Socialförvaltningen har redan tagit fram en effektiviseringsåtgärdsplan. Med 

hänsyn till den osäkerhet och kostnadsutveckling som råder behöver 

ytterligare åtgärder vidtas. Dessa kommer att behandlas var för sig utifrån 

åtgärdens karaktär och art.   

 

Underskottet för 2022 härleds till flera faktorer:  

- heltidsarbete som norm,  

- borttagning av delade turer,  

- ökat antal brukare inom hemtjänsten,  

- snabbare utskrivningar från sjukhus som medför större behov av 

biståndsinsatser och kommunal hälso- och sjukvård,  
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- större antal brukare som är beviljade korttids/fritids LSS,  

- ett visst antal brukare med omfattande timmar personlig assistans som 

Försäkringskassan inte beviljat assistansersättning, 

- ett större antal familjehemsplaceringar,  

- kommunal egenregi för personlig assistans som har kostnadsutveckling 

över Försäkringskassan schablonersättning.  

 

Ovanstående faktorer kvarstår även under 2023 och därutöver tillkommer 

ökande kostnader kopplade till ekonomiskt bistånd, arvodet för 

familjehemsplaceringar, inflation/omvärldsfaktorer, färre statsbidrag, 

löneutvecklingen, driftskostnader. Prognosen är dock osäker med hänsyn till 

övriga budgetavvikelser som tidigare nämnts samt omvärldsfaktorer som 

driver på befintliga kostnader. 

Inflationen är en intensiv utveckling vilket kommer att påverka hela 

verksamheten ex kostnader för bostadsanpassningsbidrag.  

 

Personalomkostnaderna ökar enligt avtal med 3,5 % samt lönerörelsen är 

extremt osäker på grund av rådande inflation. 

 

Tillskottet som tilldelas för 2023 motsvarande 8 900 tkr placeras under 

Förvaltningsövergripande i väntan på faktisk lönerörelse.  

 

Omställning till Nära vård innebär, inte bara fler insatser i hemmet, utan 

även mer avancerade insatser hos multisjuka patienter med omfattande 

omvårdnadsbehov vilket kräver mer resurser, avancerad kompetensnivå för 

vård- och omsorgspersonal, både hemtjänst sjuksköterskor och rehab. 

Hjälpmedelskostnaden påverkas också av detta, fler hjälpmedel, mer 

avancerade. Snabba hemgångar innebär också sjukare patienter initialt med 

mer insatser som sen kan minskas, även här belastas hemtjänst, rehab och 

hjälpmedelskontot i mycket större utsträckning än tidigare. 

 

Nedan redovisas omständigheter som påverkar socialnämndens 
verksamhetsområden: 

Covid 19 fortsätter att påverka 

Verksamheternas vardag är fortfarande präglad av pandemin. Restriktioner 

har upphört men verksamheterna inom vård och omsorg inkl. LSS är 

fortsättningsvis påfrestade av den pågående pandemin och lokala utbrott som 

kräver spårning, kvarstannade hemma vid förkylningssymptom, mer tid för 

personalen för att utföra insatser, merkostnader för skyddsutrustning osv. Ett 

omfattande arbete pågår fortfarande med vaccinering. Det är av vikt att få en 

hög vaccinationstäckning både gällande Covid och säsonginfluensa för att 

skydda de sköraste som vi möter, inte minst i kommunens verksamheter, 

men också för att minska risken för svår sjukdom och överbelastning av 

sjukvården. I detta avseende avser socialförvaltningen att erbjuda 

säsonginfluensa till all personal inom socialförvaltningen. Kostnaden är ca 

300 kr/vaccin.  
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Assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken samt höjda 

åldersgränser för sjukersättning och assistans 

För assistansersättning (personlig assistans) höjs åldersgränsen för ansökan, 

från 65 år till 66 år. Från 1 januari 2023 kan man ansöka om fler timmar tills 

man fyller 66 år.  

Assistansersättningen höjs med 1,5 % från 319,7 kr/tim till 324,5 kr/tim, 

Detta i kombination med att heltidsarbete som norm som införts inom 

socialförvaltningen kommer fortsättningsvis att leda till att verksamheten har 

högre kostnader än Försäkringskassans ersättning.   

Sjukersättning har man som längst kunnat få tills man fyller 65 år. Den 1 

januari 2023 ändras denna åldersgräns till 66 år. 

 

Statsbidrag 

Statsbidrag har aviserats med vissa justeringar, vissa blir generella och anges 

i kommunalekonomisk utjämning varpå av vikt att dessa tillfaller 

socialnämnden.  

Statsbidragen kommer i budget 2023 på grund av osäkerhet inte att 

budgeteras. Dessa hanteras enligt gällande rutin för att ha bättre rådighet 

över dessa medel som är sammankopplade med en kostnad/prestation i 

verksamheterna, det vill säga att dessa placeras på balanskonto och tilldelas 

till berörda verksamheter i samband med uppföljning ekonomi. 

I internbudget 2022 anges en post för -188 000 för personligt ombud. I 

praktiken har det inneburit att socialnämnden ådragits sig en merkostnad på 

strax 198 000 utöver statsbidraget. För att åstadkomma kostnadsneutralitet 

och enbart ersätta enligt den lönenivån som tilldelande myndigheten medger, 

avser förvaltningen att omförhandla gällande avtal med PO Skåne för 2023 

och framåt. 

Under juni 2022 har Socialstyrelsen beviljat engångsbelopp 8 053 447 kr i 

statsbidrag avseende minska andelen timanställningar inom vård och omsorg 

om äldre samt 1 408 940 kr avseende prestationer avseende sjuksköterskor 

som finns på balanskonto. Dessa medel får användas 2022 respektive 2023. 

En del av dessa medel har använts och merparten avses att användas 2023 

utifrån hur utfallet ser ut för inrapportering av februari 2021 samt november 

2022. Svar på återredovisning sker under 2023.  

 

 

Ersättning Migrationsverket 

Intäkter och kostnader avseende verksamheter kopplade till 

Migrationsverkets ersättning kommer under 2023 inte att ingå i 

budgetbeslutet då osäkerheten kring volymer och ersättning är stor. 

Verksamheten ska till fullo finansieras av ersättningarna som Örkelljunga 

kommun får från Migrationsverket. I resultatet kommer kostnader och 

intäkter för verksamheten att löpande redovisas.  
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Arvodet för ersättningar för familjehemsplaceringar 

SKR uppger att det är svårt att uppskatta hur ett högre arvode påverkar 

kommunernas kostnader. En ökning av detta slag skulle vid fullt genomslag 

teoretiskt öka kostnaderna för kommunernas egna familjehem med cirka 433 

miljoner kronor per år, motsvarande cirka fem procent av de totala 

kostnaderna för familjehemsvården. 

Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode 

0-19 11 237 kr 13 132 kr 15 040 kr 17 255 kr 

2020 8 246 kr 10 141kr 12 049 kr 14 264 kr 

2022 8 588 kr 10 561 kr 12 548 kr 14 854 k 

 

Statsbidraget/Subventionering av familjehemsplaceringar minskas till 200 

mkr för hela riket år 2023, som är sista året i satsningen. 

 

Prisbasbelopp 

Riksnormen för ekonomiskt bistånd ökar med 8,6% pga höjt prisbasbelopp 

vilket kommer att medföra ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd men 

även ändrade ersättningar som påverkas av prisbasbeloppet. Höjningen av 

prisbasbeloppet motsvarar 8,7% och är den största höjningen på nästan 40 år. 

 

Information om beslutet 

Berörda verksamheter. 

 

Konsekvenser för barn 

- Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

detta perspektiv. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Utsikterna för kommunsektorns ekonomi var redan innan effekten av Covid 

ansträngd. Den offentliga sektorn står inför ett växande åtagande gentemot 

befolkningen och därmed en hög kostnadsutveckling under många år 

framöver. Skatteintäkterna kommer inte att öka i motsvarande omfattning 

som kostnaderna eftersom antalet arbetade timmar i landet inte är tillräckligt 

många. 

Som ett led av effekterna av Coronapandemin ställs den ekonomiska 

utvecklingen på stark press.  

För att uppnå en ekonomi i balans kommer arbetet att optimera resurserna på 

bästa sätt vara prioriterat under 2023. Nämnden har tillförts extra medel inför 

nästa år, men samtidigt visar innevarande års nettokostnad på 

underfinansierade verksamheter och ett stort underskott.  
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Genom regelbundna uppföljningar, verktyget resultattavlan, 

egenkontrollsplan och årshjul kommer verksamheterna att ha ett bättre grepp 

och helhetsbild om de tre fokusområdena i förvaltningens styrningsmodell: 

Ekonomi, HR och Kvalitet.  

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

- Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

 

Bilaga:  

- Internkontroll  

 

Gabriela Arvidsson, socialchef 

Liam Ryan, ekonom 

Bengt-Inge Davidsson, controller  

  

 
 

 



 

 

 

Örkelljunga kommun 
Webbplats 

www.orkelljunga.se 

 Organisationsnr 

212000-0878 

Postadress 

Utbildningsförvaltningen 
286 80 Örkelljunga 
 

Besöksadress 

Biblioteksgatan 10 
 
 

Telefon 

0435-550 00 vx 
Fax 

0435-545 40 
Bankgiro 

5250-6847 
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1 Ramar 2023 – 2025 

 

 

Driftbudget 2023 och EFP 2024-2025, Mkr

2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 27,0                       27,0                       27,0                       

Verksamhetens kostnader -258,3 -258,3 -258,3 

Verksamhetens nettokstostnader -231,3 -231,3 -231,3 

Investeringsbudget 2023 och EFP 2024-2025, Mkr

Nettoinvesteringar 3,5                          1,0                          1,0                          
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2 Aktuella mål 2023 och politiska satsningar 

2.1 Mål 2023 

2.1.1 God hälsa och främja välbefinnande i alla åldrar 

Örkelljunga kommun ska stå för en väl fungerande välfärd som 

tillgodoser framtidens behov och förväntningar. Vi ska ha en 

likvärdig kommunal service som är tillgänglig för alla invånare. Vi 

ska göra rätt insatser i rätt tid och över tid. Alla kommuninvånare ska kunna 

lita på att den kommunala välfärden fungerar när de behöver den. 

 

Aktiviteter: Hälsofrämjande och förebyggande insatser  

Kommunen ska på ett modigt och nytänkande sätt pröva sin organisering, 

men också vilken verksamhet man kan och bör bedriva. Vi står inför ett 

skifte. För att kunna möta de behov som framtiden siar om måste vi delvis 

omvärdera synen på det kommunala grunduppdraget. Det viktigaste är att ha 

invånarna i fokus och tydligt arbeta för ett bra Örkelljunga att leva i – för 

alla. 

 

Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga sjukdomar i både 

riskgrupper och hela befolkningen. Hälsan formas genom samspel av 

faktorer som individen själv bär på, som arv, men även livsvillkor, 

levnadsförhållanden och levnadsvanor. Folkhälsan påverkas också av 

politiska beslut, samhällets resurser, och individers förutsättningar att fatta 

beslut som gynnar hälsan och åldersstrukturen i befolkningen. En god hälsa 

för alla är en förutsättning för utveckling och tillväxt.  

 

Nyckeltal: Följa nyckeltalen i SKR:s nyckeltalssamling. I SKR:s 

sammanställning Strategi för hälsa, finns nyckeltal som visar på indikatorer 

för en god hälsa, god kvalitet och hållbart och uthålligt. Fokus ligger på 

förebyggande och främjande arbete. Genom att ha hälsa som strategi når vi 

en hållbar utveckling i kommunen. Indikatorerna bygger på elevupplevelser, 

brukarupplevelser och patientupplevelser. Frågorna är ställda till (eller om) 

små barn, skolbarn, människor mitt i livet och äldre. Årlig rapport tas fram 

som baserar sig på nyckeltalen som heter SKR:s Strategi för hälsa 2022. 
 

2.1.1.1. Äldre och personer med funktionshinder ska ha möjlighet till ett 
självständigt och aktivt liv och uppleva god livskvalitet  

Mätetal (f.n) 
Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Andel nöjda eller mycket nöjda kunder 
i hemtjänst. (92 %). 

90 % 90 % 90 % 

Andel nöjda/mkt nöjda kunder i särskilt 
boende (78 %). 

80 % 80% 80 % 

Är det trivsamt i de gemensamma 
utrymmena? (53 %) 

61% 75% 77% 

Antal personal hos kund per 14 dagar i 
hemtjänst (15). 

15 minskning minskning 

Antal erbjudna e-produkter  1 2 3 

Fick du välja utförare av hemtjänsten? 
Med utförare menar vi kommunal 
hemtjänst eller olika företag och 
organisationer. (29 %), hemtjänst 

- Ökning Ökning  
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Aktiviteter 

Fortsätta arbetet med den enskildes inflytande och delaktighet i tex utredningar, 
genomförandeplan (SoL) samt omvårdnads- och rehabplan (HSL).  Respektive 
chef 

Dialogträff med hemtjänstföretag inom närliggande grannkommuner 
Myndighetschef 

Bedriva samverkansarbete tillsammans med andra aktörer gällande 
välfärdsteknologi och tjänster i bostaden tillsammans med den boende. 
Verksamhetschef HSL samt chefer LSS och äldreomsorg 

Fortsatt arbete med att minska ensamhet för äldre och yngre, målgrupper enligt 
SoL, Samtliga chefer 

Implementering och införande av resursfördelning hemtjänst och äldreboende 
Myndighetschef 

Konceptäldreboende Tallgården&Södergården, två ”granngårdar”, tall 
&soldyrkare,  Chefer för boenden 

 

2.1.1.2 Sammanhållen vård, omsorg och rehabilitering  

Mätetal (f.n) 
Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Andel patienter i särskilt boende med risk 
för fall, undernäring, trycksår och 
munohälsa som har planerad åtgärd enligt 
Senior Alert, särskilt boende (93 %, 2021) 

Samma 
nivå 

Ökning Ökning 

Andel patienter i särskilt boende med risk 
för fall, undernäring, trycksår och 
munohälsa som har utförd åtgärd enligt 
Senior Alert, särskilt boende (75 %, 2021) 

Samma 
nivå 

Ökning Ökning 

Andel brukare i hemtjänst med risk för fall, 
undernäring, trycksår och munohälsa som 
har planerad åtgärd enligt Senior Alert, 
ordinärt boende (91 %, 2021) 

Samma 
nivå 

Ökning Ökning 

Andel brukare i hemtjänst med risk för fall, 
undernäring, trycksår och munohälsa som 
har utförd åtgärd enligt Senior Alert, 
ordinärt boende (50 %, 2021) 

   

Andel patienter vars smärta skattats med 
ett smärtskattningsinstrument den sista 
tiden i livet (40,9 %, 2021). 

Samma 
nivå 

Ökning Ökning 

Andel patienter som erbjudits 
brytpunktsamtal (59,1 %, 2021). 

Ökning Ökning Ökning 

 

Aktiviteter 

Ansöka om medel från omställningsfonden för insatser som bidrar till att öka 
patientens självständighet i dagliga aktiviteter och minska risk för fall Respektive 
chef 

Arbeta med kommunrapporten från SKRs (Ledningsgrupp) 

Samtliga verksamheter ska arbeta utifrån gällande rutiner med ett tydligt 
kundfokus och ett tvärprofessionellt arbetssätt. De kundgrupper som prioriteras 
är patienter som vårdas i livet slut, patienter med beteendemässiga och psykiska 
symtom samt ett förebyggande arbetssätt för kunder i hemsjukvården med risk 
för fall, undernäring, trycksår och munohälsa. Respektive chef 

Fortsatt utveckling av läkarmedverkan för att patienter skall få rätt vårdnivå och 
rätt patienter läggs in i sluten vård (Verksamhetschef HSL och MAS).  
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Aktiviteter 

Fortsatt arbete med anhörigperspektivet som en naturlig del av verksamheten, 
Samtliga chefer 

Uppsökande verksamhet t ex riktad till invånare 80 år och äldre för information 
om förvaltningens stödinsatser och verksamheter Respektive chef 

 

2.1.1.3 Genom förebyggande arbete främja möjligheten till aktivt liv 

Mätetal (f.n) 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Minskad andel svar ensamhet (39 %) 
hemtjänst 

45 % ökning 
             

ökning 

Minskad andel svar ensamhet (25 %) 
äldreboenden 

30 % ökning ökning 

Känner du förtroende för personalen 
som kommer hem till dig, hemtjänst (89 
%) 

90 % ökning ökning 

Familjebehandling: Vuxna + barn och 
unga, antal placeringar totalt under 
mars månad (2022: 43)  

41 40 38 

Besök på familjecentral, antal besökare Ökning Ökning Ökning 

 

Aktiviteter 

Invånardialog kring exempelvis välfärdsteknikens möjligheter för äldre. 
Dialogerna utvärderas och används som underlag av politik och tjänstemän för 
planering och beslutsfattande. Resultat och slutsatser används som 
diskussionsunderlag.  (Ledningsgrupp) 

Aktivt arbeta med kultur och fritidsförvaltningen. Kulturen ska bidra till att skapa 
förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid som i sin tur bidrar till hälsa och 
livskvalitet.  (Ledningsgrupp) 

Samverkan med utbildningsförvaltningen kring att tidigt identifiera de barn, 

ungdomar och föräldrar som är i behov av extra stöd, för att på ett förebyggande 

stadie ge hjälp som kan förhindra framtida problematik och behov av omfattande 

biståndsinsatser. Respektive chef 

 

 2.1.2. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning och främja 

livslångt lärande för alla 

2.1.2.1. Barn och unga – Individ och familj  

I arbetet för hållbar utveckling krävs att vi arbetar tillsammans och 

bidrar och lär av varandra. En hållbar utveckling präglas av 

långsiktighet och uthållighet. Inkluderande utbildning för alla är en 

av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje 

samhälle. 
 

Alla könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas och 

alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, måste ges likvärdig 

tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande. 

Utbildningsfrågor ska ses utifrån behovet av lärandet under hela livet och då 

särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. All 

utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till 

hållbar utveckling. 
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Mätetal (f.n.)  
Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Utredningstider inom 4 mån (längre vid 
förlängd utredningstid) 

100% 100% 100% 

BRÅ Orosanmälningar kriminella unga och 
missbruk () 

Minskning Minskning Minskning 

 

Aktiviteter 

Aktivt arbeta med fältsekreterare samt olika samarbetsaktörer såsom skolan. 
Allmänriktade insatser kommer att utvecklas men även att utveckla arbetet med 
SIP, samordnad individuell planering, när behov av att koordinera olika insatser 
finns. (Förebyggandefunktion, Öppen vård, samt Barn och unga inom 
Myndighetsenheten) 

 

2.1.3.Arbetsmarknadsenhet ska i samverkan med olika myndigheter 
arbeta för att minska utanförskap och behovet av försörjningsstöd 

Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap 

är en av grundpelarna för en tillväxt som hela samhället deltar i.  

Att främja stabilitet och sysselsättning och anständiga 

arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling. 

 

Mätetal (f.n.)  
Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, 
andel (2021:4,7%) av bef 

4% 3% 3% 

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, 
andel (2021: 6%) av bef) 

6%  5% 5% 

Total kostnad ekonomiskt bistånd (2021: 

10 580 tkr, 2022 förväntas bli lägre ca 

900 tkr)  

<10 000 tkr  <10 000 
tkr 

<10 000 tkr 

Antal hushåll (80) 80 ? ? 

Antal biståndsmottagare totalt 
(2021:483) 

400 400 400 

Varav barn 0-17 år (2021:199) Minska Minska Minska 

Vuxna biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
(2020:36%) 

Minska Minska Minska 

 

Aktiviteter 

Aktivt arbeta med att utveckla samarbete med företag, arbetsförmedlingen och 
delta i olika projekt. (AME och Ekonomiskt bistånd) 

Fortsatt arbete med integration av nyanlända och ungdomar och skapa 
meningsfulla möten mellan generationer och ge unga en utvecklande start i 
arbetslivet. (exempelvis "Ung omsorg") Respektive chef 

AME – Arbete mot företagare för att kunna erbjuda anställningar på ordinarie 
arbetsmarknad. Arbete med matchning av medarbetare och att skapa förtroende 
hos företagare. (LSS chef samt Ekonomiskt bistånd) 

AME (produktion)s organisatoriska tillhörighet till Verkställarenhet ska 

förstärkas ex fixartjänsten i samverkan med närliggande kommuner, företag, 

föreningar (LSS chef och medarbetare inom AME) 
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2.1.4. Hållbar utveckling 
2.1.4.1. God ekonomisk hushållning och ekonomisk hållbarhet  

Målet ska leda till att verksamheten motsvarar de behov och den 

förväntan våra invånare har samtidigt som det görs på ett 

ekonomiskt ansvarfullt sätt för att inte äventyra för kommande 

generationer att ta del av en god välfärd. Vi vill att det kommunala utbudet 

prövas på ett konstruktivt sätt. 

Aktivitet: 

- Smart byråkrati där administrativa uppgifter som inte skapar mervärde ska 

tas bort. 

- Effektiv förvaltningskultur med optimerad resursallokering, nytänkande, 

framtidsorienterad där även fokus på att minska klimatpåverkan beaktas. 

- Invånarna ska lita på att vi förvaltar skattepengarna på bästa sätt och att vi 

har budget i balans. Vi vill se en verksamhetsutveckling som är 

kostnadseffektiv – genom till exempel andra arbetsmetoder och 

digitalisering.  

- Det här målet ska leda till en medvetenhet kring vilka långsiktiga 

ekonomiska effekter vårt agerande och våra beslut får.  

Nyckeltal: Kolada – Kostnad per invånare/beviljad insats enligt 

nedanstående Nyckeltal.  
 

Mätetal  
Målvärde 

2023 
Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Antal körda mil, under 
hela mätemånad april se 
mätarställning, 
hemtjänsten, start 2023  
(xx tkr) 

-  Minskning 5 % Minskning 10 % 

Elanvändning, per KWh, 
hela förvaltningen ej 
social lgh, april 2023 
kostnad (xx tkr) 

 - Minskning 5 % Minskning 10 % 

Kyld mat  -    

E-tjänster  ?   

 

Aktiviteter 

Utarbetande av plan för minskande av fossilbränsleanvändningen i 
verksamheten år 2025  Respektive chef 

Välfärdstekning för minskad körning  

Samordning av aktiviteter Respektive chef 

Samordning av körningar Respektive Chef   

 

2.1.4.2. Hållbar personalförsörjning och kompetens med ett hälsofrämjande 

ledar- och medledarskap 

Mätetal (f.n) 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Totalt antal sjukdagar och antal 
sjuktillfällen per medarbetare (sep. 
9,34% resp. april 10,18%) 

Minskning Minskning Minskning 

Hållbart medarbetarengagemang HME 
(70, år 2021) 

Ökning Ökning 
            

Ökning 
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Mätetal (f.n) 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Frisknärvaro i procent (sep 90,66% 
resp. april 89,82%) (Förklaring: Om 
medarbetare varit frånvarande 30 % av 
sin ordinarie arbetstid, då har hen 
frisknärvaro på 70 %) 

Ökning 
        
Ökning 

             
Ökning 

 

Aktiviteter 

Arbeta för trygg arbetsmiljö genom att utveckla det systematiska 
arbetsmiljöarbetet när det gäller social och organisatorisk arbetsmiljö.  

Arbeta för minskad sjukfrånvaro genom fortsatt samarbete med 
företagshälsovården och rehabsamordnare vid vårdcentraler för en aktiv 
rehabprocess och snabbare återgång i arbete.  

Utveckla det hälsofrämjande arbetet med hälsosamtal kopplat till 
medarbetarsamtalet.  

Utveckling och främjande av ledarskap och arbetssätt som stödjer att arbeta med 
ledningssystem, Förbättringsmodell (Idélådan) och innovation som ska premieras 
i förvaltningen Ljunggalan, Inspirationsgalan (Olika priser: Årets idé, Årets 
inspiratör, Årets kollega, Årets hållbarhetsprestation, Årets KOH – Oktober 
månad) 

Medarbetardialog med fokus på attraktiv arbetsgivare samt moderna arbetssätt.  

Arbeta för minskad sjukfrånvaro genom användande av förflyttningsteknik. 
Systematiskt arbeta för att utbilda nyanställda i förflyttningskunskap och 
handhavande av hjälpmedel som förskrivs 

Utveckla introduktionen för nyanställda. 

Arbeta för att marknadsföra och synliggöra förvaltningen som en attraktiv 
arbetsgivare i samverkan med högskola, grundskola, gymnasieskola, Vård- och 
omsorgscollege samt Arbetsförmedlingen. Marknadsföra förvaltningen vid olika 
event, mässor eller evenemang som t ex arbetsmarknadsdagar, gymnasiemässa 

 

2.2 Politiska satsningar 

De satsningar och inriktningar som är aktuella för verksamheterna 

konkretiseras i ovannämnda mål och aktiviteter. Dessa anges även i 

socialnämndens Verksamhetsplan 2023 med sikte mot 2027 och bilagor. 

Satsningarna handlar om att skapa bättre strukturer att följa 

kostnadsutveckling, lagkrav, rättspraxis och en organisation där 

gemensamma resurser tas tillvara optimalt och på ett kostnadseffektivt sätt 

med bibehållen god kvalitet.  
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3 Internbudget 2023 

Den budgetram som kommunfullmäktige beslutade att tilldela 

socialnämnden är en ökning från 2022, 222 352 tkr, med 8 894 tkr, dvs 231 

248 tkr. Av förslaget framgår riktningen: ”Att åldras ska vara en trygghet, 

inte en utmaning”. 

Beskrivning av ramförändring Belopp 

    

    

    

    

   

    

    

    

    

   

    

    

    

   

    

    

    

   

    

    
Summa ramändring              -    

Kompensation för pris- och löneökningar Belopp 

    

Ersättning enligt fullmäktigebeslut 
           
8,9  

    

    

Summa kompensationer 
           
8,9  

Summa ramändring och kompensationer 
           
8,9  

 

3.1 Beskrivning av posterna i internbudgeten 

I budgetprocessen för 2023 kunde det konstateras att nämnden inte kan få 

full ersättning utifrån de antaganden som gäller för ekonomin 2023. 

Socialnämndens kostnader består till största del av personalkostnader, detta 

gör att lönerörelsen kommer att påverka nämndens ekonomi stort.  

Principen för budgeteringen för 2023 är att verksamheten är kvar i 2022 års 

budgeterade värden och att det tillskott nämnden får i sin helhet reserveras 

för att möta de ökade lönekostnader som uppstår till följd av avtal och 

lönerörelse. Detta innebär att inga satsningar är möjliga att genomföra 

utifrån socialnämndens ram. 
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3.2 Övriga förändringar 

Socialnämndens ekonomi fortsätter att genomlysas för att finna ytterligare 

effektiviseringar och kvalitetsförbättringar för att så långt det är möjligt 

stärka ekonomin och skapa förutsättningar för en god ekonomisk utveckling, 

samt tydliggöra socialnämndens behov i nuet och för framtiden.  
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4 Investeringsbudget 

Gällande Investeringsbudget 2023-2025 uppges för år 2023 totalt 3 500 tkr, 

varav 2 500 tkr Södergården. 
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5 Nyckeltal / Prestationstal 

April 2022 
1. Genomsnittlig väntetid till äldreboende (-) 57 dagar från det de ansökt till de kan flytta in 
(första halvan av året) 
2. Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ (Kolada, 30 923, år 2021) 
2.1 Kostnad äldre, funktionsnedsättning (SoL,LSS,SFB), kr/inv (Kolada, 23 404, år 2021) 
2.2. Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (Kolada, 5 109, år 2021) 
2.3 Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv (Kolada, 3 280, år 2021) 
2.4 Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv (Kolada, 2 234, år 2021) 
3. Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare (Kolada, 1 041 772, år 2021) 
4. Utjämningsavgift LSS utjämningssystem: -12 627 024 kr (prel 2023) 
5. Antal hemtjänsttimmar (7-22); (xx); Antal nattinsatser (xx); Antal trygghetslarm (390), Antal 
matdistribution (129) 
6. Antal boendestöd, (44) 
7. Antal externa placeringar, vuxna (3) 
8. Antal placeringar på HVB och familjehem, barn och unga (42 varav 6 på 
HVB/SIS/Stödboende) 
9. Antal barn och unga med öppna insatser IFO (75 beslut, varav 2 olika öppenvårdsbeslut 
(64 individer handlar det om) 
10. Antal hushåll med försörjningsstöd (92 hushåll) 
11. Sjuklönens andel av total lönekostnad (4,9% av total lönekostnad) 
12. Sjuklönekostnad i kkr (565,8 tkr) 
13. Antal orosanmälningar barn (56 orosanmälningar) 
14. Utbildningsnivå baspersonal (andel med undersköterskekompetens) 
15. Genomsnittlig nattfasta på särskilt boende 
16. Antal fordon totalt i förvaltningen (48 varav 1 släp och 2 Bussar) 
17. Långtidsfrånvarons andel av total sjukfrånvaro (31,74% (sjukfrånvaro from dag 60)) 
18. Frisktal (frisknärvaro) (89,82%) 
19. Andel patienter med munhälsobedömning under den sista tiden i livet (Palliativregistret) 
20. Andel närstående som erbjudits efterlevandesamtal (Palliativregistret) 
21. Andel sjukfrånvaro av total arbetstid, % (10,18%) 
22. Antalet rapporterade arbetsskador  
23. Antal rapporterade tillbud 
24. Antal personer inom daglig verksamhet (51) 
25. Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv (Kolada, 1264, år 2021) 
26. Antal personer kontaktperson LSS (27) 
27. Antal personer kontaktperson SoL (vuxna) (5) 
28. Antal personer med ledsagning LSS och timmar (6 med totalt 18 timmar/v) 
29. Antal patienter med delegerad HSL insats som utförs av hemtjänstpersonal (117) 
30. Antal timmar schablon, delegerade HSL inkl träning 
 
 

Antal årsarbetare 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 redovisas i nedanstående 

tabeller:  

 
År Månad Antal årsarbetare  

2018 April 300,58 

  September 338,68 

2019 April 342,49 

  September 381,31 

2020 April 354,09 

  September 396,46 

2021 April 402,12 

  September 449,05 

2022 April 397,24 

  September 421,58 

  November 387,29 

  December Prel. 375,89 
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År Månad 

Månads 

avlönade 

summerad 

sysselsättning 

Tjänst 

ledighet 

heltid som 

norm från 

2021-01-01 

Tim-

avlönade 

summerade 

timmar 

Delat 

med 165 

Antal 

årsarbet

are  

Antal 

årsarbetar

e minus tjl 

2018 September 250,865   14 489,720 87,816 338,681 338,681 

2019 September 290,638   14 960,880 90,672 381,310 381,310 

2020 September 294,801   16 772,940 101,654 396,455 396,455 

2021 September 367,617 30,83 18 524,010 112,267 479,884 449,050 

2022 September 366,019 37,99 15 435,000 93,545 459,564 421,579 

2022 November 364,781 37,99 9 981,2 60,492 425,273 387,29 

2022 

December 

(prel. Siffror) 357,781 37,99 9 255,07 56,091 413,872 375,89 

 

 



 
Datum 

2023-01-10 
 

 
Sida 

15(15) 
 

 

6 Bilagor  

 

 

Statsbidrag* 0,00 

Migrationsverket** 0,00 

 

*/**Dessa medel är att anse som kostnadsneutrala. 

* Statsbidrag redovisas i projektform, där intäkter tillförs verksamheten i takt 

med att kostnader uppstår. 

** Migrationsverkets ersättningar ska i sin helhet täcka de kostnader som 

uppstår. 

I det preliminära utfallet inväntas ytterligare intäkter bl.a. från 

Försäkringskassan avseende assistansersättning, Migrationsverkets 

ersättningar.  Även vissa statsbidrag kommer att slutredovisas utifrån de 

kostnader som uppstått i verksamheten.  

Prognosen som lämnats under året har pekat på -13,5 mkr som resultat för 

socialnämnden. Det som uppstått men inte beräknades i prognosen är ett 

återkrav till migrationsverket på drygt 0,5 mkr. Det har också varit en stor 

osäkerhet vad avser statsbidragen under 2022, dels för att de 

redovisningsmässigt hanterats på ett sätt där intäkter inte mött kostnader 

vilket skapat svårigheter i att beräkna resultatet, men också för den högra 

chefsomsättningen. 

Nedan anges dokument som är beslutade av nämnden och berör nämndens 

arbete med budget i balans. 

- Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2027 

- Bilaga Effektiviseringsåtgärder  

- Bilaga Örkelljunga modellen 

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09  

 

 

 

 

 

Verksamhet Budget 22 Prel utfall 22 Ramförändring Budget 2023

Förv övergrip -22 355 -22 717 -8 900 31 748

Myndighet -39 615 -37 215 40 000

Förebyggande -5 408 -4 618 5 500

Verkställare hemtjänst -60 284 -69 641 60 000

Verkställare LSS -38 412 -47 621 38 000

Verkställare säbo -56 281 -62 605 56 000

Summa -222 354 -244 418 231 248
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1 Ramar 2023 – 2025 
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2 Aktuella mål 2023 och politiska satsningar 

2.1 Mål 2023 
2.1.1 Delmål 1: Antalet gästnätter i kommunen ska öka (Hotell, 

stugbyar, vandrarhem, camping och kommersiellt förmedlade 
privata stugor och lägenheter) 

Målområde: Natur/sjöar/turism 
Mål 1: Örkelljunga kommun ska i planeringen verka för utveckling av 
turism, estetiskt tilltalande miljöer och kommunens rekreations- och 
friluftsområden.  
Mätetal: Antal gästnätter. 
Aktiviteter: Tjänstekoncession på Hjelmsjö camping, marknadsföring. 
 
 

2.1.2 Delmål 1: Under 2023 ska en E-tjänst för digital ansökan av 
bygglov lanseras.   

Målområde: Bostäder/landsbygd/näringsliv 
Mål 2: Örkelljunga kommun ska verka för att skapa attraktiva boendemiljöer för 
kommunens invånare 
Mätetal: Uppfyllt Ja/Nej 
Aktiviteter: Anpassa system, implementering, inköp och intern tid 
 

2.1.3 Delmål 2: “Hur nöjd var du med möjligheten att använda digitala 
tjänster för ditt ärende” 

Målområde: Bostäder/landsbygd/näringsliv 
Mål 2: Örkelljunga kommun ska verka för att skapa attraktiva boendemiljöer 
för kommunens invånare 
Mätetal: NKI 
Aktiviteter:   Införa E-tjänst för bygglov, samt kontinuerligt uppdatera och 
anpassa befintliga system 
 
 

2.1.4 Delmål 3: “Hur nöjd var du med informationen på vår webbplats?” 
Målområde: Bostäder/landsbygd/näringsliv 
Mål 2: Örkelljunga kommun ska verka för att skapa attraktiva boendemiljöer 
för kommunens invånare 
Mätetal: NKI 
Aktivitet: Kontinuerligt uppdatera, förnya och tillgängliggöra informationen 
 
 

2.1.5 Delmål 1: “NKI (insikt) aggregerat för Företag totalt, ska öka 
jämfört med föregående år” 

Målområde: Bostäder/landsbygd/näringsliv 
Mål 3: Örkelljunga kommun ska tillhandahålla god offentlig service med korta 
handläggningstider och en effektiv rättssäker myndighetsutövning. 
Mätetal: NKI 
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Aktivitet: Säkerställa resurser, kompetens och utbildning i lagstiftning inom 
myndighetsutövningen 
 

2.1.6 Mål: Öka läsförståelse        
Målområde: Hälsosam skola/förskola  
Mål 4: Örkelljunga kommun ska verka för förbättrade studieresultat  
och mer jämlika förutsättningar för kommunens invånare. 
Mätetal: Antal deltagare i olika målgrupper och aktiviteter. 
Aktiviteter: Bokstart, Boklek, Läseklubbar, Läsambassadör projektanställs, 
sommar- och vinterboken, skolbiblioteksplan. 
 
 

2.1.7 Mål: Mer jämlika förutsättningar och ökad läsning  
Målområde: Hälsosam skola/förskola  
Mål 4: Örkelljunga kommun ska verka för förbättrade studieresultat  
och mer jämlika förutsättningar för kommunens invånare.   
Mätetal: Antal Biblioteksbilsbesök, Läsfrämjande projektet exempelvis 
Läsambassadören genom självskattningsenkät hos deltagarna (barn och 
unga) 2022/2023. 
Aktiviteter: Lovverksamhet med Biblioteksbilen (under sommaren vid 
sjöarna). Biblioteksbilsbesök till förskolor och barngrupper i byarna. 
Föreningar uppmuntras att boka in Biblioteksbilen vid deras arrangemang.   
 
 

2.1.8 Mål: Mer jämlika förutsättningar - Kulturskolan    
Målområde: Hälsosam skola/förskola  
Mål 4: Örkelljunga kommun ska verka för förbättrade studieresultat  
och mer jämlika förutsättningar för kommunens invånare. 
Mätetal: Antal inskrivna elever 
Aktiviteter: Utökat utbud och på fler geografiska platser.  
 
   

2.1.9 Mål: Barn och ungas fysiska aktivitet ska öka    
Målområde: Hälsosam skola/förskola  
Mål 5: Örkelljunga kommun ska verka för en skola/förskola som skapar 
förutsättningar för en god hälsa för kommunens invånare.  
Mätetal: Antal deltagare 
Aktiviteter: Utveckla vidare tillsammans med föreningslivet samt nätverka 
och samverka med samarbetspartners.    
 
 
 

2.2 Politiska satsningar 
Inga politiska specifika satsningar under 2023 
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3 Internbudget 2023 
 

Beskrivning av ramförändring Belopp 

  
Politisk verksamhet 0,2  
Administration kultur och fritid 1,0  
Bibliotek -0,7  
Grundskola bibliotek 0,2  
Kulturskolan -0,1  
Idrotts och fritidsanläggning (KoF) -0,8  
Administration samhällsbyggnad 1,4  
Gator -0,4  
Park -0,2  
Idrotts och fritidsanläggning (SBF) 0,1  
Skogar 0,2  
Bygglov -0,4  
Plan -1,1  
Karta -0,6  
Städorganisationen -0,2  
Summa ramändring -1,4  
Kompensation för pris- och löneökningar Belopp 

  
  

  
  
Summa kompensationer -    
Summa ramändring och kompensationer -1,4  

3.1 Beskrivning av posterna i internbudgeten 
Nya nämnden för samhällsbyggnad och kultur och fritid har för 2023 fått en 
ramökning om 1,4 mkr till en gemensam total budgetram på 58 736 mkr. 
Den internbudget som har tagits fram ryms inom angiven totalram.  
 
Inför budgetåret 2023 beslutades att kultur och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden skulle slås samman till en nämnd (ännu ej 
namngiven). Denna sammanslagning ger en positiv nettoavvikelse för 
nämnden med 0,2 mkr.  
Administrationskostnaderna för kultur- och fritidsområdet minskar med 1,0 
mnkr då förvaltningschefstjänsten dras in.  
Biblioteksverksamheten ökar med 0,7 mkr varav ökade personalkostnader 
står för 0,4 mkr inkluderat utökning för biblioteksbussen. Resterande avser 
högre kostnader för bland annat fiberanslutning, lokalhyra och 
bibliotekssystem.  
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Utbildningscentrums bibliotek har ett minskat behov av bemanning med 
40% vilket minskar personalkostnaderna med 0,2 tkr.  
Ökningen för kulturskolan avser personalkostnader. Kulturskolan söker även 
årligen externa medel för att finansiera delar av sin verksamhet och dessa 
finns inte med i budgeten.  
Internhyra för Junexvallen och campingen har tillkommit i årets budget om 
0,5 mkr och en hyresintäkt är satt till 0,1 mkr vilket ger en årlig nettokostnad 
på 0,4 mkr för nämnden. Entreprenadkostnader för simhallen samt övriga 
driftskostnader ökar med 0,3 mkr. Resterande 0,1 mkr är mindre 
förändringar.  
 
Administrationen för samhällsbyggnadsförvaltningen har en lägre 
budgettilldelning med 1,4 mkr. Tidigare år har delar av personalkostnaderna 
för bygglov, plan och karta fördelats till administrationen. Från 2023 är hela 
personalen lagt på respektive verksamhet och ingen fördelning till 
administrationen är gjord. Detta är ingen budgetminskning för nämnden 
totalt då motsvarande höjning av budgeten finns under bygglov, plan och 
karta.  
Teknikgruppen samlar alla kostnader för exempelvis personal, lokalhyror, el, 
maskiner och verktyg, fordon med tillhörande kostnader som därefter 
fördelas ut på gator, park, idrotts- och fritidsanläggningar (SBF) och skogar. 
Här återfinns även intäkten från fastighet som köper viss skötsel internt.  
Gator har ökade kostnader för teknikgruppen 0,2 mkr. Satsningar på modern 
gatubelysning får positiv effekt och budgeten sänks med 0,5 mkr för 2023. 
Kapitalkostnaderna (räntor och avskrivningar för tidigare års investeringar) 
ökar med 0,8 mkr.  
Park har även dom högre kostnader för teknikgruppen med 0,2 mkr.  
Idrotts- och fritidsanläggningar har ökade kostnader för teknikgruppen men 
en justerad kapitalkostnad gör att budgeten minskar.  
Skogar har för 2023 ett bra nettoresultat då större område ska avverkas. 
Detta är baserat på avverkningsplan och kan variera kraftigt mellan åren.  
Intäkterna för bygglovsavgifter har minskats i årets budget då viss dämpning 
av antalet inkomna ansökningar befaras. Däremot har budget för tillsyn 
enligt PBL lagts till med motsvarande 0,3 mkr så totalt samma intäkt.  
Städorganisationen ökar sina kostnader med 0,2 mkr till följd av högre 
personalkostnader och ökande priser på material.  
 

 

3.2 Övriga förändringar 
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4 Investeringsbudget 
Investeringar för kultur- och fritidsområdet 2023 är löpande investeringar 
som specificeras efter hand de utförs. 

 
Investeringarna för samhällsbyggnadsförvaltningen återfinns under bilagor.  
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5 Nyckeltal / Prestationstal 
För att tillgodose att förvaltningen sköts effektivt har ett antal nyckeltal tas 
fram. Dessa nyckeltal ska vara enkelt mätbara över tid, där man kan följa 
effektiviseringar i verksamheten och volymförändringar i förhållande till 
organisation och ekonomi.  Förvaltningen har för avsikt att i kommande 
delårsrapporter 2023 samt i årsbokslut följa utvecklingen i delar av 
verksamheten enligt nedan tabell. 
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6 Bilagor  

 

Samhällsbyggnadsnämnden
Gata/Park
Markundersökning/proj 3701 Löpande 400 400 400
Ny anslutning till V24 (fd cirk.plats) 3707 5 000 0 0 0
Modernisering gatubelysning 3714 10 000 4 000 4 000
Gator/Vägar asfaltering 3731 Löpande 4 300 4 300 4 300
GC-vägar asfalt 3732 Löpande 500 500 500
Broar (besiktning/reparationer) 3735 Löpande 500 0 500
Trygghetsskapande åtgärder 3738 Löpande 200 300 300
Lekplatser 3741 Löpande 150 150 200
Fordon/Maskiner 3748 Löpande 300 700 1 500
Tillgänglighetsanpassningar 3786 Löpande 100 100 150
Samhällsbyggnad 3799 Löpande 300 300 300
Trafiksäkerhetsåtgärder Löpande 250 250 250
Modernisering av park-/gatuutrustning efter riktlinjer offentlig miljö 3729 Löpande 100 100 100
Supercykelstråk Banvallen projektering 0 0 1 000
Smart Farthinder 200 200
Offentlig toalett Landisbanan 500 500
Förtätning inom äldre planer genom utbyggnad av allmän plats Löpande 1 000
Regional cykelväg RV 24 Skogen ÖA Medfinans TRV XX
Lokalvård - Maskinutbyte enligt plan 3737 200 200
Delsumma Gata/Park 11 300 11 100 11 200

Exploateringar

Ejdern färdigställande gator 3 500 3 500
Industrigata Norra Industriområde 2 000 2 000 0 0
Industriområde Skånes Fagerhult vid E4 12 000 6 000 6 000
Industriområde Skåneporten Nordost 25 000 0 0 25 000
Bruksvägen exploatering, ersätts med Hjälmsjöro 0 0
Origo färdigställande allmän plats 50 000 tkr 

totalt.            25 
000 tkr i denna 
plan. 2 500 7 500

Hjälmsjöro färdigställande allmän plats 15 000 3 000
Hjälmsjöstrand färdigställande allmän plats 10 000 5 000 5 000
Lycksta äng, allmän plats 12 000 6 000
Mörkahultsvägen 7 000 3 500
Delsumma Exploatering 11 500 13 500 50 000
Summa gata/park och exploatering 22 800 24 600 61 200
KF beslut 2021-11-29 22 800 14 100

VA

Nyinvesteringar
Ledningsnät - Mätutrustning 3822 Årsvis 280 110 330
Ledningsnät - Ombyggnad vattenverk VA 3871 1 500 0 0
Avloppsrening - Örkelljungas RV 3823 1 950 200 250
Dricksvatten - Skalskydd 3824 300 (årsvis) 300 300 300

Reinvesteringar
Ledningsnät - Skånes Fagerhult Orrstigen, Kungsvägen, Alliden, allmän ram, 
akutram

3825
12 800 13 900 15 900

Rörnät - Avstängningsventiler 3819 Årsvis 700 840 910
Rörnät - Brandposter 3881 Årsvis 420 420 350
Avloppsrening - Örkelljunga och Sk F RV 3874 2 500 3 850 3 330
Dricksvatten - Reservoarluckor 3826 1 200 1 400 900

Landsbygdsinvesteringar/Nyanslutningar
Ledningsnät - serviser 3840 Årsvis 300 300 300

Exploateringar
Industriområde Skånes Fagerhult VA 3864 3 000 (år 2022) 3 000
 Skåneporten NO Exploatering VA 3899 8 200 (år 2022) 4 100 4 100
Origo Exploatering VA 10 000 5 000 5 000
Hjälmsjöro Exploatering VA 10 000 5 000
Hjälmsjöstrand Exploatering VA 5 000 2 500 2 500
Lycksta äng, VA 3 000 1 500
Mörkahultsvägen 2 000 1 000
Delsumma VA 34 050 32 920 32 570
KF beslut 2021-11-29 28 720 34 110

Samhällsbyggnadsförvaltningen 56 850 57 520 93 770

Kommentar:

VA-investeringar utifrån NSVA's affärsplan 2023-2025 (exploateringar egna 
bedömningar), se bilaga 'AP Örkelljunga 2023-2025' för detaljer.
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(19) KLK.2022.45 719

Unga tjejers ohälsa

Förslag till beslut:
Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ... (ställningstagande
om åtgärder ska kunna finansieras via projektet)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga uppföljningen
och utvärderingen av projektet enligt tjänsteskrivelsen och
bilagorna till handlingarna.

Sammanfattning
I kommunstyrelsens internbudget för 2022 avsattes en miljon kronor
för att förbättra unga tjejers ohälsa. Enligt beslut vid kommunstyrelsens
arbetsutskott 2022-05-18 § 147 avsattes pengarna till projektet
(O)TRÖGA.

I tjänsteskrivelse 2023-03-01 lämnar kommunledningsförvaltningens
utredare en utvärdering av projektet och redovisar framförda förslag på
trygghetsskapande åtgärder.

En del av projektet var att ge unga flickor möjlighet att själva lämna
förslag på trygghetsskapande åtgärder. Insamling av förslag skedde
genom e-tjänst, blanketter på bibliotek och kulturskola, ungdomsråd
och genom trygghetsdialoger på samtliga skolor i kommunen.

I bilagan "Sammanställning trygghetsskapande åtgärder" redovisas
samtliga inkomna förslag. I tjänsteskrivelsen bedöms att följande
punker är de mest aktuella:
· Belysning bakom Bokelundaskolan. Belysning bakom

idrottshallen och skolan har blivit förstärkt. Kostnad ungefär
30 000 kronor.

· Låsbara omklädningsrum i Eket. Fastighetsenheten har
kontrollerat dörrarna. Skolan behöver komma med synpunkter
kring lösning. Ingen stor åtgärd för en vaktmästare.

· Bättre belysning i omklädningsrum och vid toaletten vid årskurs
fem och sex på Mårdenskolan. Vaktmästare har bytt lampa och
informerats.
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· Otrygga toaletter vid NO-ingången på Kungsskolan. Hanteras i
projekt Kungsskolan etapp tre. Kostnad ungefär 300 000 kronor.

I tjänsteskrivelsen föreslås att arbetsutskottet ska ta ställning till om de
utförda och planerade åtgärderna som framkommit i förslagen ska
finansieras av de avsatta medlen till unga flickors ohälsa, samt om
medel ska avsättas till något annat alternativ. Vidare föreslås att
uppföljningen och utvärderingen av projektet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Utvärdering och förslag på trygghetsskapande arbete
- projekt (O)TRÖGA.pdf
Bilaga - Uppföljning och utvärdering - Projekt (O)tröga.pdf
Bilaga - Sammanställning trygghetsskapande åtgärder.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunförvaltningens utredare (för kännedom/åtgärd)
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Tjänsteskrivelse Utvärdering och förslag på 
trygghetsskapande åtgärder - projekt (O)TRÖGA 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att  

• ta ställning till om de utförda och planerade åtgärderna som 

framkommit i förslagen ska finansieras av de avsatta medlen till unga 

flickors ohälsa samt 

 

• besluta om medel ska avsättas till något annat alternativ som 

presenteras i underlaget samt 

 

• lägga informationen om uppföljning och utvärdering av projekt 

(O)TRÖGA till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

I kommunstyrelsens internbudget för 2022 avsattes 1 000 000 kronor för att 

förbättra unga tjejers ohälsa. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-

02-16 KSAU §34 att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se över vad 

pengarna kan användas till.  

 

Kommunledningsförvaltningen föreslog att pengarna skulle avsättas till 

projektet (O)TRÖGA, ett projekt med fokus på unga flickors otrygghet och 

utsatthet för sexuellt våld. Projektet syftade till att förbättra unga flickors 

upplevda och faktiska trygghet, vilka har starka kopplingar till målgruppens 

psykiska ohälsa. Projektet innehöll moment som nattvandring, 

utbildningssatsningar samt en medborgarbudget riktat till unga flickor och 

trygghetsskapande åtgärder.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18 §147 beslutade att godkänna 

kommunledningsförvaltningens förslag. Det är nu även fråga om uppföljning 

och utvärdering, vilket presenteras i bilaga (se Uppföljning och utvärdering – 

Projekt (OT)TRÖGA).  
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Förslag till trygghetsskapande åtgärder 

Som en del av projektet skulle unga flickor själva få möjlighet lämna förslag 

på trygghetsskapande åtgärder. Insamling av förslag skedde genom e-tjänst, 

blanketter på bibliotek och kulturskola, ungdomsråd och genom 

trygghetsdialoger på samtliga skolor i kommunen. De flesta förslag lämnades 

via skolorna, men även från ungdomsrådet. Endast ett förslag lämnades in via e-

tjänst.  

 

I en översyn av de insamlade förslagen kunde dessa delas in i fem olika 

kategorier: Vuxennärvaro, Belysning, Omklädningsrum och toaletter, Aktiviteter 

samt Övrigt.  Samtliga förslag presenteras i medföljande bilagor.  

I dialog med utbildningsförvaltningen har en bedömning av förslagen 

genomförts. Många av de åtgärder som föreslogs berör skolornas arbetssätt och 

kan vidareutvecklas inom ordinarie verksamhet. Vissa av förslagen kan även 

utvecklas som en del av det brottsförebyggande arbetet eller arbetet med trygga 

och goda uppväxtvillkor, exempelvis stödsamtal till unga flickor som blivit 

utsatta för sexualbrott. En del av förslagen ligger inte inom kommunens 

verksamhetsområde, exempelvis att fler poliser ska vara synliga i byn, 

nattvandring eller trygghetsvärdar liknande de som finns i Markaryd. Slutsatsen 

blev således att fokusera på platsers fysiska utformning, i synnerhet utrymmen 

kring omklädningsrum, toaletter och belysning utomhus.  

I ett kompletterande möte med fastighetschef lyftes den upplevda otryggheten. 

Fastighetsenheten har därefter planerat och även utfört vissa av de åtgärder som 

föreslogs av målgruppen. Nedanstående åtgärder är planerade eller utförda:  

• Belysning bakom Bokelundaskolan. Belysning bakom idrottshallen och 

skolan har blivit förstärkt. Kostnad ungefär 30 000 kronor.  

 

• Låsbara omklädningsrum i Eket. Fastighetsenheten har kontrollerat 

dörrarna. Skolan behöver komma med synpunkter kring lösning. Ingen 

stor åtgärd för en vaktmästare.  

 

• Bättre belysning i omklädningsrum och vid toaletten vid åk 5 och 6 på 

mårdenskolan. Vaktmästare har bytt lampa och informerats.  

 

• Otrygga toaletter vid NO-ingången på Kungsskolan. Hanteras i projekt 

Kungsskolan etapp 3. Kostnad ungefär 300 000 kronor.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott behöver nu ta ställning till om ovanstående 

åtgärder ska finansieras av de avsatta medlen till unga flickors ohälsa.  

Konsekvenser för barn 

Förslaget grundar sig på barn och ungas upplevelser och tankar och har 

därefter utformats för att möta deras förslag på trygghetsskapande åtgärder. 

Förslaget bedöms därför ha positiva konsekvenser för barn.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär en ekonomisk kostnad på ungefär 330 000 kronor. Av 

denna kostnad innebär 300 000 kronor planerade åtgärder av otrygga 

toaletter på Kungsskolan. Åtgärderna är inte beroende av finansiering av 

förslaget.  

Ungefär 30 000 kronor innebär kostnader för redan utfärdade åtgärder 

gällande belysning på Bokelundaskolan. Åtgärderna utfördes till följd av 

inlämnade förslag.  

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Förslaget bedöms inte missgynna någon enligt 1§ diskrimineringslagen.  

 

Louise Johansson 

Utredare 
 

 

 

Bilagor 

Sammanställning trygghetsskapande åtgärder 

Projekt (O)TRÖGA – Uppföljning och utvärdering 
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Projekt (O)tröga – Uppföljning och utvärdering 

Bakgrund 

I kommunstyrelsens internbudget för 2022 avsattes 1 000 000 kronor för att 

förbättra unga tjejers ohälsa. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 

2022-02-16 KSAU §34 att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se 

över vad pengarna kan användas till.  

Kommunledningsförvaltningen föreslog att pengarna skulle avsättas till 

projektet (O)TRÖGA, ett projekt med fokus på unga flickors otrygghet och 

utsatthet för sexuellt våld. Projektet syftade till att förbättra unga flickors 

upplevda och faktiska trygghet, vilka har starka kopplingar till målgruppens 

psykiska ohälsa. Projektet innehöll moment som nattvandring, 

utbildningssatsningar samt en medborgarbudget riktat till unga flickor och 

trygghetsskapande åtgärder.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18 §147 beslutade att godkänna 

kommunledningsförvaltningens förslag. Det är nu fråga om uppföljning och 

utvärdering.  

Uppföljning av mål 

Följande övergripande mål presenterades i projektet:  

Mål Status 

Kommunen har skapat förutsättningar 

för ideell verksamhet att bidra till ökad 

trygghet i Örkelljunga i forma av 

nattvandring.  

Målet uppfylls.  

Unga flickor i Örkelljunga kommun 

har fått möjlighet att själva lämna 

förslag på trygghetsskapande åtgärder.  

Målet uppfylls.  

Unga flickor har fått information kring 

vilka stödvägar som finns att tillgå.  
Målet uppfylls delvis.  

Aktiviteten genomfördes utanför 

ramarna för projektet.  

Minst 35% av föreningarna i 

Örkelljunga kommun som bedriver 

verksamhet till barn och unga har 

genomgått utbildning i barnrätt, 

jämställdhet och normer.  

Målet uppfylls inte.  

 



Örkelljunga kommun 
Datum 

2023-02-22 
 

 
Sida 

2(4) 
 

 

 

 

Minst 80 % av politikerna i 

kommunfullmäktige har fått 

grundläggande kunskap om barnrätt, 

jämställdhet och normer.  

Målet uppfylls inte.  

Ca 73 % av de förtroendevalda 

deltog.  

Minst 80% av politikerna i 

kommunstyrelsen har fått en 

kompetenshöjning i hur kunskap om 

barnrätt, jämställdhet och normer kan 

implementeras i verksamheten.  

 

Målet uppfylls inte.  

Ca 50 % av de förtroendevalda 

deltog.  

Minst 80 % av alla tjänstepersoner i 

kommunen har grundläggande 

kunskap om barnrätt, jämställdhet 

och normer, samt hur denna kunskap 

kan implementeras i verksamheten  

Målet uppfylls inte.  

Det går inte att säkra att 

utbildningsinsatserna bidrog till 

grundläggande kunskap. Endast 

kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

deltog vid utbildningen.  

 

Uppföljning och utvärdering av aktivitetsplaner 

Nedan följer en uppföljning och utvärdering av de aktivitetsplaner som 

ingick i projektet.  

Aktivitetsplan Stödvägar 

Aktivitetsplan Stödvägar syftade till att stärka kunskapen kring var unga 

flickor kan få stöd och hjälp. I dialog med utbildningsförvaltningen var detta 

redan ett aktivt arbete med mycket tillgänglig information. De aktiviteter 

som ingick i aktivitetsplanen har således inte genomförts, med hänsyn till att 

arbetet redan genomfördes i organisationen.  

Aktivitetsplan Trygghet för Unga i Örkelljunga 

Syftet med aktivitetsplanen var att skapa förutsättningar för ideell 

verksamhet att bidra till ökad trygghet för unga i Örkelljunga. 

Aktivitetsplanen bestod av två delar, nattvandring samt utbildning för 

föreningsliv som bedriver verksamhet för barn och ungdomar.  

Den 5 september 2022 genomfördes en informationskväll om nattvandring, 

där stiftelsen nattvandring.nu, polis och fältsekreterare medverkade. Ett 20-

tal personer deltog. Den 3 oktober 2022 genomfördes en grundutbildning för 

de nattvandrare som anmält sig. Alla deltagande (även här ungefär 20 

personer) genomförde grundutbildning. Nattvandrarna i Örkelljunga har 

sedan uppstart nattvandrat vid tre tillfällen, där 4-8 nattvandrare deltagit. I de 

loggböcker som kommunen får ta del av beskrivs vandringarna som lugna 

och att de ungdomar som varit ute som glada och trevliga. 

Det genomfördes inga utbildningar för föreningslivet under förra året. 

Kommunen hade i samverkan med RF SISU Skåne tagit fram ett upplägg för 

utbildningen samt skickat ut inbjudan, men dessvärre nästintill utan respons. 

Utbildningstillfället fick således ställas in. Av denna anledning fick inte 
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heller nattvandrarverksamheten ta del av den utbildning som ingick i 

aktivitetsplanen. 

Aktivitetsplan Utbildning 

I aktivitetsplanen kopplat till utbildningsinsatser i barnrätt, jämställdhet och 

normer genomfördes utbildning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Samtliga utbildningstillfällen genomfördes av Länsstyrelsen Skåne. 

De svårigheter som uppkommit i fråga om att genomföra 

utbildningstillfällen beror till stor del på dålig framförhållning och begränsad 

tid. Det genomfördes inte heller en kunskapsanalys innan utbildning på 

grund av tidsbrist, vilket gjorde det svårt för föreläsarna att anpassa 

utbildningen efter målgrupp.  

De enkäter som deltagande på utbildningen fick besvara i efterhand visar på 

att de flesta tycker att de frågor som lyftes var viktiga, men inte kommer att 

förändra mycket i deras arbete. Det har även framkommit synpunkter 

kopplade till utbildningens upplägg, om utbildningen verkligen fyller ett 

syfte samt om organisationen är redo att ta till sig den information som 

framkommit under utbildningen. Det finns således anledning att se över 

utbildningens upplägg och genomförande vid framtida tillfällen kopplat till 

dessa frågor. Exempelvis bör utbildningstillfällena för förtroendevalda vara 

längre för att ge utrymme för diskussion och dialog. Utbildningar för 

tjänstepersoner behöver i sin tur vara mer specificerade utifrån varje 

verksamhetsområde, i syfte att förenkla implementering av kunskap i 

verksamheten. 

Aktivitetsplan Unga flickor får en röst  

En stor del av projektet var att unga flickor själva skulle lämna förslag på 

trygghetsskapande åtgärder. Insamling av förslag skedde genom e-tjänst, 

blanketter på bibliotek och kulturskola, ungdomsråd och genom 

trygghetsdialoger på samtliga skolor i kommunen. De flesta förslag 

lämnades via skolorna, men även från ungdomsrådet. Endast ett förslag 

lämnades in via e-tjänst. 

En stor del av de inlämnade förslagen berörda områden som skolornas 

arbetssätt och lärarnas närvaro, men även områden som ligger utanför 

kommunens ansvarsområde såsom fler synliga poliser i kommunen. En del 

av förslagen berörda fysiska förändringar såsom mer belysning, men även 

mer aktiviteter och rörelse i kommunen.  

Tidplanen för aktivitetsplanen har även här inte varit möjlig att följa.  

Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen av projektet är att det trots vissa genomförda 

aktiviteter inte uppföljt sitt mål och syfte. Detta kan till stor del härledas till 

dålig framförhållning och tidsbrist, men även till viss del avsaknad av 

kompetens och engagemang bland både förtroendevalda och tjänstepersoner.  

Trots att projektets ursprungliga syfte och mål inte uppfylls, kan flera av de 

genomförda aktiviteterna även i framtiden ha en påverkan på unga flickors 

ohälsa, såsom nattvandring och de trygghetsdialoger som genomförts i 

skolorna. Även de genomförda utbildningstillfällena kan ha bidragit till en 
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ökad vetskap om barn och ungas uppväxtvillkor och hur arbetet ska 

genomföras för att uppnå önskad effekt. 

En stor del av avsatta medel har inte använts. Detta beror dels på att vissa 

aktiviteter inte genomförts, dels på grund av att de förslag som lämnats av 

unga flickor inte kräver stora ekonomiska resurser. Mycket av de föreslagna 

aktiviteterna kan genomföras inom ramen för befintlig verksamhet och 

ordinarie budget, bortsett från de aktiviteter som rör fysisk utformning i 

skolmiljö (se Tjänsteskrivelse: Utvärdering och förslag på 

trygghetsskapande åtgärder - projekt (O)TRÖGA).  

Det går även att diskutera om kommunen har haft de resurser som krävts för 

att planera och genomföra ett projekt med avsatta medel, särskilt eftersom 

det inte var önskvärt att medel skulle implementeras i den ordinarie 

verksamheten. I kommunen pågår det ett löpande arbete för att förbättra barn 

och ungas uppväxtvillkor (därmed även unga tjejers ohälsa). I framtiden kan 

det därför vara lägligt att se över hur de avsatta pengarna kan stärka den 

redan pågående verksamheten och utveckla de aktiviteter som redan 

genomförs, i syfte att på ett mer resurseffektivt sätt göra en större skillnad 

och uppfylla mål kopplade till barn och ungas ohälsa. Oavsett är det viktigt 

att förtroendevalda och tjänsteorganisationen utformar tydliga och rimliga 

mål för att minimera risken för att medel inte används på det sätt som det är 

tänkt. 

Den samlade bedömningen är således att projektet var ett startskott som i 

nuläget kan anses ha vissa positiva effekter, men att arbetsmetoden och 

målen kring de avsatta medlen i framtiden behöver specificeras och 

tydliggöras för att på ett mer effektivt sätt stärka och utveckla kommunens 

ordinarie, pågående arbete med trygga och goda uppväxtvillkor.  

Louise Johansson 

Utredare  

 



 Sammanställning förslag på trygghetsskapande åtgärder 

Vuxennärvaro 

Förslag Bedömning Kommentar 

Rastvakter Inom ordinarie verksamhet  

Jourlärare Inom ordinarie verksamhet  

Fler vuxna utomhus som rör 

sig på runt på skolan 

Inom ordinarie verksamhet  

Fler vuxna på fritids Inom ordinarie verksamhet  

Nattvandrare Inte inom kommunens 

verksamhetsområde  

 

Fler ordningsvakter i byn Inom ordinarie verksamhet  

Fler politiker i byn Inom ordinarie verksamhet  

Alltid personal vid 

femgungan på Ekets skola 

Inom ordinarie verksamhet  

Trygghetsvärdar (Trygg i 

Markaryd) 

Inte inom kommunens 

verksamhetsområde 

 

Ökad vuxennärvaro i 

korridoren 

Inom ordinarie verksamhet  

Ökad närvaro av vuxna och 

socialtjänst på kvällar och 

helger 

Inom ordinarie verksamhet  

Personal på bussar under 

skoltid 

Inom ordinarie verksamhet Görs redan vid behov 

 

Belysning 

Förslag Bedömning Kommentar 

Ökad gatubelysning på 

landet 

Inom ordinarie verksamhet  

Mer upplyst vid gångbanor 

och cykelvägar 

 

Inom ordinarie verksamhet  

Belysning bakom 

Bokelundaskolan 

Kan genomföras Fastighetsenheten har 

förstärkt belysningen 

Ökad belysning på 

cykelvägen från Högkullen 

till Kungsskolan 

Inom ordinarie verksamhet  

Ökad belysning på 

cykelvägen mellan 

Mårdenskolan och 

Ängelholmsvägen 

Inom ordinarie verksamhet  

 

 

 



Omklädningsrum och toaletter 

Förslag Bedömning Kommentar 

Fler vuxna i 

omklädningsrum 

Inom ordinarie verksamhet  

Möjlighet att byta om 

enskilt/i mindre grupp på 

von Reisers skola 

Finns redan bra möjligheter  

Låsbara omklädningsrum på 

Ekets skola 

Inom ordinarie verksamhet Skolan behöver genomföra 

en lösning i dialog med 

vaktmästare 

Separata toaletter för killar 

och tjejer 

Inte lämpligt Är inte inkluderande och kan 

leda till diskriminering 

Otrygga toaletter vid NO-

ingången på Kungsskolan 

Kan genomföras Är en del av projekt 

Kungsskolan etapp 3 

Bättre belysning vid 

toaletten vid åk 5 och 6 på 

Mårdenskolan 

Kan genomföras Vaktmästare har bytt lampa 

Bättre belysning i 

omklädningsrum på 

Mårdenskolan 

Kan genomföras Vaktmästare har informerats 

 

Aktiviteter 

Förslag Bedömning Kommentar 

Aktiviteter som lockar fler 

ungdomar till byn 

Inom ordinarie verksamhet  

Musik på torget Inom ordinarie verksamhet  

Träna sig i den mentala 

tekniken ”Happy Place” 

Inom ordinarie verksamhet  

Införa stödgrupper för 

flickor som blivit utsatta 

Inom ordinarie verksamhet  BRÅ och Trygga och goda 

uppväxtvillkor 

Föreläsning för elever 

vårdnadshavare om 

likabehandling, droger och 

kriminalitet 

Inom ordinarie verksamhet Genomförs idag. Planerad 

aktivitet inom BRÅs arbete 

med alkohol, narkotika, 

doping och tobak 

Gemensamma aktiviteter på 

torget 

Inom ordinarie verksamhet  

Information på lågstadiet om 

”nätvett” 

Inom ordinarie verksamhet Genomförs idag.  

 

 

 

 

 



Övrigt 

Förslag Bedömning Kommentar 

Möjlighet att få sitta själv i 

klassrummet, alternativt ett 

fåtal bänkar i ett annat rum 

Inom ordinarie verksamhet  

Elever som inte följer 

reglerna ska få göra 

skolarbete inomhus på rasten 

eller få kvarsittning 

Inom ordinarie verksamhet  

Högre staket mot trottoaren 

vid Ekets skola 

  

Ta bort/flytta ormarna vid 

slänten på baksidan av Ekets 

skola. 

  

Någon från Ekets skola 

pratar med hushållet bredvid 

fotbollsplanen 

Inom ordinarie verksamhet  

Överfallslarm till unga tjejer 

i kommunen 

Inte lämpligt En sådan åtgärd kommer i 

längden öka otryggheten i 

kommunen och ge en bild av 

att kommunen är mer otrygg 

än vad den faktiskt är.  

Lärarna pratar med eleverna 

kring vad som gäller på 

bänkarna vid åk 4 och åk 5 

klassrum (Bokelundaskolan) 

 

Inom ordinarie verksamhet  

Göra en annan plats till 

personer på bänkar utanför 

Coop där de kan sitta istället.  

 

Inom ordinarie verksamhet Det brottsförebyggande 

rådet ser över 

trygghetsskapande åtgärder 

på platsen 

Några elever informerar om 

att om man håller sina 

”mattider” så ska de yngre 

ha hunnit bli klara och det 

ska vara mindre elever där 

(UC) 

Inom ordinarie verksamhet  

Bättre cykelställ vid 

Mårdenskolan 

 

Kan genomföras Ytterligare undersökning 

och planering krävs 

En lapp i korridorerna där 

det står dag och tid när 

brandlarmet ska testas 

(Mårdenskolan) 

 

Inom ordinarie verksamhet  

F-3 ska få spela på 

fotbollsplanen fram till kl 12 

och att 4–6 spelar därefter 

(Mårdenskolan) 

Inom ordinarie verksamhet  



Flytta boendet mitt emot 

Mårdenskolan alternativt 

mer personal där  

 

Inte möjligt  

Inte vara på baksidan av 

Mårdenskolan 

 

Inom ordinarie verksamhet  

Fler poliser Inte inom kommunens 

verksamhetsområde 
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medborgarlöften för 2023.
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september-december 2023).

Utöver samverkansöverenskommelse och medborgslöften finns
aktivitetsplaner kopplade till de prioriterade områdena, men dessa
omfattas inte av det beslut som kommunstyrelsens föreslås fatta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - samverkansöverenskommelse och
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Tjänsteskrivelse – Samverkansöverenskommelse med 
polisen samt medborgarlöften 2023-2024 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta föreslagen 

samverkansöverenskommelse med polisen för perioden 2023-2024 samt 

medborgarlöften 2023.  

Beskrivning av ärendet 

I Riktlinje för det brottsförebyggande arbetet i Örkelljunga kommun som antogs 

av kommunfullmäktige 2022-05-30 §40 framgår det att samverkans-

överenskommelse ska träffas med relevanta aktörer. Detta är även något som 

förespås vara av vikt för att uppfylla kraven i kommande lagstiftning kring 

kommunens ökade ansvar gällande brottsförebyggande arbete (se Kommuner 

mot brott, SOU 2021:49). Örkelljunga kommun har tidigare haft en 

samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Ängelholm, som nu 

behöver förnyas. 

I syfte att stärka kommunen och polisens samverkan i brottsförebyggande frågor 

specificerar den nya samverkansöverenskommelsen i högre grad på vilka 

grunder och inom vilka områden som samverkan ska ske. Till 

samverkansöverenskommelsen kopplas även medborgarlöften och 

aktivitetsplaner. För att samverkansövertalet ska spegla de områden som bör 

vara prioriterade för samverkan utifrån aktuell lägesbild, kommer denna att 

revideras årligen.  

De tillhörande medborgarlöftena fokuserar på två av de prioriterade områdena i 

det brottsförebyggande arbetet för 2023-2024, det vill säga alkohol och 

narkotika (perioden maj 2023 – augusti 2023) samt skadegörelse- och 

tillgreppsbrott (perioden september 2023 – december 2023). Utöver dessa finns 

aktivitetsplaner kopplade till de prioriterade områdena. Det finns även aktivitetsplaner 

för ungas utsatthet för brott samt våld i nära relation. De prioriterade områdena 

grundar sig i den kartläggning som det lokala brottsförebyggande rådet genomförde 

hösten 2022.  

Konsekvenser för barn 
Brottslighet och otrygghet försämrar livskvaliteten för alla invånare i 

kommunen, inte minst för barn och unga. Genom att förstärka det 

brottsförebyggande arbetet förbättrar vi även barn och ungas uppväxtvillkor. Ett 

särskilt fokus kommer att ligga på ungas utsatthet för brott under perioden för 

samverkansöverenskommelsen.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Brottslighet kan innebära stora ekonomiska konsekvenser för både 

privatpersoner, kommun och näringsliv. Ett stärkt brottsförebyggande arbete 

möjliggör en minskning av dessa kostnader.  

I samband med den kommande lagstiftningen om kommunens ökade ansvar 

gällande brottsförebyggande arbete fördelar staten medel till kommunerna. 

Fördelningen baseras på antalet invånare i kommunen. I år får kommunerna ca 

10.50 kronor per invånare då lagen beräknas träda ikraft från halvårsskiftet. För 

Örkelljunga innebär detta ungefär 110 000 kronor för 2023. Medlen betalas ut 

månadsvis och har enligt Madelen Holm, ekonom på SKR, redan börjat trilla in 

hos kommunerna. De är dock inte öronmärkta utan ligger i den totala summan 

som kommer i det kommunalekonomiska utjämningssystemet till kommunerna. 

Eventuella kostnader för det brottsförebyggande arbete kan således finansieras 

med dessa medel.  

Det lokala brottsförebyggande rådet har redan nu identifierat vissa aktiviteter 

som kan komma att innebära ekonomiska kostnader, exempelvis införandet av 

grannsamverkan samt förenklingen av felanmälan som en del av 

medborgarlöftet för perioden september 2023 – december 2023.  

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Förslaget bedöms inte missgynna någon enligt 1§ diskrimineringslagen.  

Louise Johansson 

Utredare 
 

 

 

Bilagor 

Samverkansöverenskommelse Örkelljunga kommun LPO Ängelholm 2023-

2024 

 

Medborgarlöfte maj 2023 – augusti 2023 

Medborgarlöfte september 2023 – december 2023 

Aktivitetsplan ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) 

Aktivitetsplan Skadegörelse- och tillgreppsbrott 

Aktivitetsplan Ungas utsatthet för brott 

Aktivitetsplan Våld i nära relation 



 

 

 

  

Samverkansöverenskommelse 

2023-2024 



 

 

 

Överenskommelse om samverkan och prioriterade områden mellan 

Örkelljunga kommun och Lokalpolisområde Ängelholm 2023-2024 

 
Örkelljunga kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. För att uppnå 

detta tecknar Örkelljunga kommun och Lokalpolisområde Ängelholm en 

samverkansöverenskommelse. Arbetet ska utifrån aktuell lägesbild bedrivas långsiktigt och 

uthålligt med fokus på förebyggande insatser. 

Samverkansmodell 
Kommunen och Polisen arbetar tillsammans i ett lokalt brottsförebyggande råd i syfte att öka 

tryggheten och minska brottsligheten i Örkelljunga. Det arbetet som bedrivs utgår från en 

gemensam problembild som grundar sig på statistik över anmälda brott, polisens 

trygghetsmätning samt annan information som kommer rådet till kännedom. 

Medborgarlöften och aktivitetsplaner 

De insatser som genomförs ska fokusera på långsiktiga och förebyggande resultat. 

Aktiviteterna specificeras i medborgarlöften och aktivitetsplaner som beskriver vilka insatser 

som ska genomföras under en given tidsperiod. Aktivitetsplaner och medborgarlöften 

revideras och förnyas vid årsskiftet 2023/2024.  

Uppföljning 

Polisen och kommunen följer löpande upp genomförda aktiviteter och medborgarlöften. 

Samverkansöverenskommelsen följs upp årligen och kan på parternas begäran revideras.  

Lägesbild 

Örkelljunga kommun är en trygg kommun att leva och verka i. I jämförelse med både riket 

och regionen hade kommunen en lägre andel anmälda brott per 100 000 invånare under 2022. 

Den gemensamma lägesbilden visar dock på en viss otrygghet i kommunen. Otryggheten rör 

bland annat oro att utsättas för skadegörelse och tillgreppsbrott, vilket även innebär direkta 

ekonomiska konsekvenser för både kommunen, näringslivet och enskilda kommuninvånare. 

Skadegörelse och nedskräpning ökar även sannolikheten för att andra typer av brott begås på 

platsen. I lägesbilden framgår det även en viss problematik kopplat till bedrägerier mot äldre, 

vilket även återspeglas på nationell nivå. Med hänsyn till att ungefär en fjärdedel av 

befolkningen i Örkelljunga är över 65 år, är denna utveckling oroande.   

 

En stor del av den upplevda otryggheten beror på missbruksproblematik bland vuxna i 

Örkelljunga centrum. Polis och kommun genomförde under 2022 flera insatser kopplade till 

problematiken, men arbetet behöver fortsatt utvecklas och breddas till att även involvera 

ungas användning av alkohol och narkotika för att i större utsträckning kunna fokusera på 

tidiga, förebyggande insatser. Ungdomars missbruksproblematik har även en stor påverkan på 

deras uppväxtvillkor, skolprestationer och kriminalitet.  

 

  



 

 

 

Barn och ungas trygga och goda uppväxtvillkor är ett prioriterat område i Örkelljunga 

kommun, som bland annat fokuserar på en tryggare skola och minskad utsatthet för våld i 

nära relation. Att förebygga våld i nära relationer är ett prioriterat område för både polis och 

kommun som kräver större utrymme i samverkan. Som tidigare nämnts har ungdomars 

användning av narkotika och alkohol en stark påverkan på deras uppväxtvillkor, såväl som 

målgruppens utsatthet för brott. Den nuvarande lägesbilden kring barn och ungas utsatthet för 

brott är dock bristfällig på lokal nivå och behöver utvecklas. Polis och kommun kommer 

därför gemensamt fördjupa lägesbilden för denna målgrupp under perioden. 

 

Prioriterade områden för perioden 2023-2024 

Utifrån den rådande lägesbilden ska Lokalpolisområde Ängelholm och Örkelljunga kommun 

gemensamt arbete med följande prioriterade områden under 2023-2024: 

 

• Våld i nära relationer 

 

• Barn och ungas utsatthet för brott (med särskilt fokus på vålds- och sexualbrott) 

 

• ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) 

 

• Skadegörelse och tillgreppsbrott 

 

Bilagor 

1. Medborgarlöften 2023 

2. Aktivitetsplaner 2023 

 

 

 

 

Datum 

 

Datum 

Örkelljunga kommun Lokalpolisområde Ängelholm 

 

 

 

 

 

 

……………………….. ……………………….. 

Niclas Bengtsson Christian Nordin 

Kommunstyrelsens ordförande Lokalpolischef 

 



 

 

               

 

Medborgarlöfte maj 2023 – augusti 2023 

Inledning 

Örkelljunga kommun och polisen har en samverkansöverenskommelse för att gemensamt arbeta mot 

otryggheten i kommunen. Tanken med medborgarlöftet är att kommunen och polisen tillsammans ska 

genomföra insatser som är brottsförebyggande och har sin utgångspunkt i medborgarnas upplevda 

otrygghet. 

 

Lägesbild 

Örkelljunga kommuns och polisens gemensamma lägesbild utgår från den årliga 

trygghetsundersökningen, polisens anmälningsstatistik och information som kommer till kommunens 

och polisens kännedom på annat sätt om hur kommuninvånarna upplever tryggheten i kommunen.   

 

Det här skall genomföras under perioden  

Örkelljunga kommun och lokalpolisområde Ängelholm avger härmed löfte om att under perioden 

2023-05-01 – 2023-08-31 genomföra nedanstående aktiviteter i syfte att förebygga och motverka 

alkoholförtäring och narkotikabruk i Örkelljunga kommun:  

 

• Polis och socialtjänst ska under maj månad genomföra en gemensam insats riktad mot 

ungdomar i riskzon.  

 

• Polisiära insatser ska genomföras mot alkoholförtäring på allmän plats.  

Minst 3 riktade insatser mot alkoholförtäring på allmän plats ska göras under perioden. 

 

• Polisen stärker den lokala närvaron i kommunen genom att genomföra minst 4 

fotpatrulleringar i kommunen med fokus på alkohol och narkotika.  

Fotpatrullering ska genomföras i Örkelljunga, Skånes Fagerhult, Åsljunga och Eket. 

Socialförvaltningen deltar vid minst två tillfällen. 

 

• Polis, socialtjänst och utbildningsförvaltningen ska genomföra en gemensam föreläsning med 

fokus på alkohol och narkotika för vårdnadshavare till högstadieelever i kommunen. 

 

• Kommunens ordningsvakter genomför insatser mot alkoholförtäring på allmän plats. 

 

• Örkelljunga kommun ska se över och utveckla kommunens arbete med alkohol, 

narkotika, doping och tobak (ANDT). 

 

Örkelljunga kommun   LPO Ängelholm 

 

 

 

 

 

Niclas Bengtsson    Christian Nordin 



 

 

                

 
 

Medborgarlöfte september 2023 – december 2023 

Inledning 

Örkelljunga kommun och polisen har en samverkansöverenskommelse för att gemensamt 

arbeta mot otryggheten i kommunen. Tanken med medborgarlöftet är att kommunen och 

polisen tillsammans ska genomföra insatser som är brottsförebyggande och har sin 

utgångspunkt i medborgarnas upplevda otrygghet. 

 

Lägesbild 

Örkelljunga kommuns och polisens gemensamma lägesbild utgår från den årliga 

trygghetsundersökningen, polisens anmälningsstatistik och information som kommer till 

kommunens och polisens kännedom på annat sätt om hur kommuninvånarna upplever 

tryggheten i kommunen.   

 

Det här skall genomföras under perioden  

Örkelljunga kommun och lokalpolisområde Ängelholm avger härmed löfte om att under 

perioden 2023-09-01 – 2023-12-31 genomföra nedanstående aktiviteter i syfte att förebygga 

skadegörelse och tillgreppsbrott i Örkelljunga kommun:  

 

• Polis och kommun ska gemensamt starta upp grannsamverkansgrupper för att 

förebygga inbrott i bostäder. 

 

• Örkelljunga kommun ska förenkla möjligheten att felanmäla skadegörelse och klotter 

inom kommunens ansvarsområde. 

 

• Polisen ska genomföra nattpatrullering vid rastplatser inom kommunens geografiska 

område. Minst 20 patrulleringar ska genomföras under perioden. 

 

• Örkelljunga kommun ska hantera klotter inom kommunens ansvarsområde inom två 

arbetsdagar från inrapporterad eller egen observation. 

 

 

Örkelljunga kommun   LPO Ängelholm 

 

 

 

Niclas Bengtsson                      Christian Nordin 



Aktivitetsplan: ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) 

Aktivitet Tidsram Ansvarig Status/Uppföljning  

Inventera kunskapen kring ANDTS hos professioner inom 

socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och 

fritidsförvaltningen.  

Juni Socialförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

(tidigare Kultur- och fritidsförvaltningen) 

 

Framtagande av riktlinjer, rutiner och arbetsmetoder för 

ANDTS i kommunen 

Augusti Socialförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

(tidigare Kultur- och fritidsförvaltningen) 

 

Genomförande av medborgarlöfte för perioden maj 2023 – 

augusti 2023. 

 

➢ Socialtjänst och polis ska under maj månad 

genomföra en gemensam insats riktad mot ungdomar 

i riskzon. 

 

➢ Polisiära insatser ska genomföras mot 

alkoholförtäring på allmän plats. Minst 3 riktade 

insatser ska genomföras under perioden.  

 

➢ Polisen stärker den lokala närvaron i kommunen 

genom att genomföra minst 4 fotpatrulleringar i 

kommunen med fokus på alkohol och narkotika. 

Fotpatrullering ska genomföras i Örkelljunga, 

Skånes Fagerhult, Åsljunga och Eket. 

Socialförvaltningen deltar vid minst 2 tillfällen.  

 

➢ Kommunens ordningsvakter genomför insatser mot 

alkoholförtäring på allmän plats.  

 

 

 

 

 

Augusti Polis 

Socialförvaltningen 

Samordnare för BRÅ 

Utbildningsförvaltningen 

 



➢ Polis, socialtjänst och utbildningsförvaltningen 

genomför en gemensam föreläsning med fokus på 

alkohol och narkotika för vårdnadshavare till 

högstadieelever i kommunen. 

 

➢ Örkelljunga kommun ska se över och utveckla 

kommunens arbete med alkohol, narkotika, doping 

och tobak (ANDT). 

 

Platser där alkohol och narkotika förekommer i hög grad ses 

över dagligen. Trygghetsåtgärder såsom beskärning av buskar 

och träd, hela och rena skyltar och ändringar i den fysiska 

platsen genomförs vid behov.  

Augusti Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

(tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen) 

 

Ökad närvaro i Örkelljunga centrum genom att näringslivet i 

större utsträckning bedriver verksamhet på Sven 

Hjalmarssons plats.  

Juni, augusti Örkelljunga Näringsliv  

Information till arbetsgivare i kommunen om våld i nära 

relation, missbruk och orosanmälan för vuxna 

Augusti Örkelljunga Näringsliv 

Socialförvaltningen 

 

Genomföra kontrollköp av e-cigaretter, tobaksfria produkter, 

läkemedel och tobak på alla verksamheter.  

Augusti Söderåsen Miljöförbund 

Polis 

 

Informationsblad till vårdnadshavare Augusti Söderåsens Miljöförbund  

Rökfria miljöer på alla verksamheter som har en entré eller en 

servering. Rökfria skolgårdar.  

Augusti Söderåsens Miljöförbund  

Ge föreningslivet ökade förutsättningar att arbeta aktivt mot 

alkohol, droger och doping.  

Augusti Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

(tidigare Kultur- och fritidsförvaltningen) 

 

 



Aktivitetsplan: Skadegörelse- och tillgreppsbrott 

Aktivitet Tidsram Ansvarig Status/Uppföljning  

Genomförande av medborgarlöfte för perioden september – 

december  

 

➢ Polis och kommun ska gemensamt starta upp 

grannsamverkansgrupper för att förebygga inbrott i 

bostäder.  

 

➢ Örkelljunga kommun förenklar möjligheten att 

felanmäla skadegörelse och klotter inom kommunens 

ansvarsområde. 

 

➢ Polisen genomför nattpatrullering vid rastplatser 

inom kommunens geografiska område. Minst 20 

patrulleringar ska genomföras under perioden. 

 

➢ Örkelljunga kommun ska hantera klotter inom 

kommunens ansvarsområde inom två arbetsdagar 

från inrapporterad eller egen observation. 

 

December Samordnare BRÅ 

Polis 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

(tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen) 

 

Polisanmäl samtlig skadegörelse och klotter December Berörd förvaltning/enhet  

Informationskampanj till kommuninvånare om skydd mot 

stöldbrott 

September Polis 

Samordnare BRÅ 

 

Uppstart Företagssamverkan. Inkluderar information till 

näringslivet angående polisanmälan och skydd mot brott.  

September Polis 

Örkelljunga Näringsliv 

Samordnare BRÅ 

 

Undersök möjligheten för motorburen ungdom att agera 

observatörer i kommunen.  

November Samordnare BRÅ 

Utbildningsförvaltningen 

Polis 

 

 



Aktivitetsplan: Ungas utsatthet för brott 

Aktivitet Tidsram Ansvarig Status/Uppföljning  

Genomförande av ungdomsenkäten LUPP  Resultat klart 

januari 2023 

Samordnare BRÅ 

Utbildningsförvaltningen 

(Arbetsgrupp TGU) 

 

Aktiviteter i undervisningen och på förskolan med fokus 

på sexualbrott:  

• ”Stopp min kropp” 

• Samtal om samtycke, relationer, grooming och 

”nätvett”.  

• Filmer med tillhörande diskussionsmaterial 

• Information om samtycke och sunda respektive 

osunda relationer.  

• Nätetik och vad som är lagligt och olagligt 

December Utbildningsförvaltningen 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

(tidigare kultur- och fritidsförvaltningen) 

 

 

Sociala team  Juni Socialförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 

Region Skåne (Maria Skåne Nordväst) 

 

Temakväll / Föräldramöte December Utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Polis 

 

Fritidsgårdspersonal arbetar utomhus efter fritidsgården 

stängt för ökad trygghet. 

Måndagar och onsdagar: Fram till kl. 22. 

Fredagar: Fram till kl. 01. 

December   

 



Aktivitetsplan: Våld i nära relationer 

Aktivitet Tidsram Ansvarig Status/Uppföljning  

Införande av Huskurage i flerbostadshus i kommunen Augusti Samordnare BRÅ 

Örkelljunga Näringsliv 

Socialförvaltningen 

Polis 

 

Hjälpa våldsutsatta till stadigvarande boende December Socialförvaltningen 

Örkelljunga Näringsliv 

 

Tema om våld i ungas nära relationer September Utbildningsförvaltningen 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

(nuvarande kultur- och fritidsförvaltningen) 

 

Socialförvaltningen tillhandahåller information till 

polisen som kan delas ut i samband med misstänkt våld i 

nära relation bland vuxna.  

December Socialförvaltningen 

Polisen 

   

Information till arbetsgivare i kommunen om våld i nära 

relation, missbruk och orosanmälan för vuxna 
Augusti Örkelljunga Näringsliv 

Socialförvaltningen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Program för uppföljning av privata utförare 2023-2026

Förslag till beslut:
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta
kommunledningsförvaltningens förslag till program för
uppföljning av privata utförare 2023-2026.

Sammanfattning
Kommuner och kommunala förbund ska enligt kommunallagen 10 kap
8–9§§ kontrollera och följa upp de verksamheter som genom avtal
lämnats över till privata utförare. Kommunen måste också genom
avtalen försäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten
insyn i verksamheten. Detta beror på att kommunen fortfarande är
ansvarig för verksamheter som lämnats ut till privata utförare.

Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap 3§ kommunallagen för varje
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I
programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska
följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till program
för uppföljning av privata utförare 2023-2026.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om fullmäktiges program för uppföljning av privata
utförare 2023-2026.pdf
Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare 2023-
2026.pdf
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Tjänsteskrivelse – Fullmäktiges program för 
uppföljning av privata utförare 2023-2026 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunledningsförvaltningens 

förslag till Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare  

2023-2026. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen och kommunala förbund ska enligt kommunallagen 10 kap  

8–9§§ kontrollera och följa upp de verksamheter som genom avtal lämnats 

över till privata utförare. Kommunen måste också genom avtalen försäkra 

sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i verksamheten. 

Detta beror på att kommunen fortfarande är ansvarig för verksamheter som 

lämnats ut till privata utförare.  

Fullmäktige ska, enligt 5 kap 3§ kommunallagen, för varje mandatperiod 

anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också 

anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens 

insyn ska tillgodoses.  

Kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag till Fullmäktiges program 

för uppföljning av privata utförare 2023-2026.  

Konsekvenser för barn 

Inga konsekvenser för barn.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser.  

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Förslaget är inte diskriminerande i enlighet med 1§ diskrimineringslagen.  

Louise Johansson 

Utredare 
 

 

 

Bilagor 

Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare 2023-2026 



 

w:\tjänsteskrivelse\fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare\fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare 2023-2026.docx 

 

Örkelljunga kommun 
Webbplats 

www.orkelljunga.se 
E-post 

kommunkontor@orkelljunga.se 
Organisationsnr 

212000-0878 

Postadress 

Kommunledningsförvaltningen 
286 80 Örkelljunga 
 

Besöksadress 

Biblioteksgatan 10 
 
 

Telefon 

0435-550 00 vx 
Fax 

0435-545 40 
Bankgiro 

5250-6847 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 

RAPPORT 
Sida 

1(3) 

Datum 

2023-02-06 
 

 

 

Antagen: KFXXXXXX 
 

 

 
 

Fullmäktiges program för uppföljning 
av privata utförare 2023–2026 

 

 



 
Datum 

2023-02-06 
 

 
Sida 

2(3) 
 

 

Bakgrund 

Kommunen och kommunala förbund ska enligt kommunallagen 10 kap  

8–9§§ kontrollera och följa upp de verksamheter som genom avtal lämnats 

över till privata utförare. Kommunen måste också genom avtalen försäkra 

sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i verksamheten. 

Detta beror på att kommunen fortfarande är ansvarig för verksamheter som 

lämnats ut till privata utförare.  

Fullmäktige ska, enligt 5 kap 3§ kommunallagen, för varje mandatperiod 

anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också 

anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens 

insyn ska tillgodoses. 

Privat utförare 

Definitionen av privata utförare återfinns i kommunallagen 10 kap 7§. 

Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som 

har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet enligt 1§ (10 kap). Med 

en privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag och inte 

heller en sådan stiftelse eller förenings som avses i 6§ (10 kap). 

Programmets omfattning 

Detta program omfattar all den verksamhet som kommunen upphandlar. Det 

kan vara inom alla verksamhetsområden, exempelvis vård- och omsorg, 

kultur- och fritid, hälso- och sjukvård, gator och parker, 

fastighetsförvaltning, kommunikationer och annan infrastruktur. Med all 

verksamhet menas den verksamhet som kommunen kunde ha utfört själv, 

och alltså inte upphandling av inköp, exempelvis av kontorsmaterial. 

Programmet omfattar inte fristående förskolor och skolor, eftersom de är 

egna huvudmän för sina verksamheter.  Den verksamheten är inte 

upphandlad utan regleras genom tillståndsgivning och omfattas därför inte 

av detta program.  

Detta program gäller enbart förfrågningsunderlag och avtal med privata 

utförare som skrivs efter det att kommunfullmäktige har antagit programmet. 

Programmets syfte 

Syftet med detta program att reglera kommunens uppföljning och kontroll av 

privata utförare, samt att säkra allmänhetens insyn i de kommunala 

verksamheter som sköts av privata utförare.  

Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige ansvarar för detta program och dess uppdatering. 

Beslut om detta program ska tas i fullmäktige och det kan inte delegeras. 

Programmet ska vara uppe för behandling i kommunfullmäktige minst en 

gång per mandatperiod. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att förfrågningsunderlagen 

och avtalen med privata utförare inom sina respektive verksamhetsområden 

skrivs i enlighet med detta program.  
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Uppföljning av allmänhetens insyn  

Uppföljning ska ske mot kommunens mål, såväl fullmäktiges som 

nämndernas.  

Respektive nämnd ska i avtalen med privata utförare inom sitt 

verksamhetsområde fastställa riktlinjer för uppföljning av den privata 

utföraren. Att detta kommer att ske ska även framgå av 

förfrågningsunderlagen. Av riktlinjerna ska framgå hur uppföljning ska ske 

samt vilken information som nämnden ska ha rätt att ta del av för att försäkra 

allmänheten insyn i verksamheten. 

Kommunfullmäktiges mål 

- Örkelljunga kommun ska i planeringen verka för utveckling av 

turism, estetiskt tilltalade miljöer och kommunens rekreations- och 

friluftsområden. 

- Örkelljunga kommun ska verka för att skapa attraktiva boendemiljöer 

för kommunens invånare.  

- Örkelljunga kommun ska tillhandahålla god offentlig service med 

korta handläggningstider och en effektiv, rättssäker 

myndighetsutövning.  

- Örkelljunga kommun ska verka för förbättrade studieresultat och mer 

jämlika förutsättningar för kommunens invånare.  

- Örkelljunga kommun ska verka för en skola/förskola som skapar 

förutsättningar för en god hälsa för kommunens invånare.  

- Örkelljunga kommun ska säkerställa hälsosamma liv och främja 

välbefinnande för alla, i alla åldrar.  

- Örkelljunga kommun ska ha en ekonomi i balans och hög grad av 

finansiell stabilitet.  

Uppföljning och insyn utifrån kommunfullmäktiges mål 

- Kommunen ska kontrollera att de privata utförarna arbetar utifrån 

gällande avtal, överenskommelser, lagar och regler. 

o Uppföljningen genomförs av kommunen utifrån uppdrag, avtal, 

överenskommelser, lagar och regler.  

- Kommunen kan även genomföra riktad uppföljning. 

o Riktad uppföljning görs på förekommen anledning utifrån 

behov av att granska ett specifikt område, en specifik fråga 

eller efter att klagomål inkommit. 

- Kommunen ska få ut den information som behövs för att tillförsäkra 

den enskildes insyn i verksamheten.  

o Vilken information som ska delges kommunen och när det ska 

ske, ska regleras i respektive avtal. 
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Tjänsteskrivelse – Årsredovisning för 
kommunstyrelsens verksamhet 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för kommunstyrelsens 

verksamhet 2022 

Beskrivning av ärendet 

Det föreligger förslag till årsredovisning för kommunstyrelsens verksamhet 

2022.  

 

Konsekvenser för barn 

Förslaget innebär inga konsekvenser för barn.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.  

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Förslaget anses inte missgynna någon enligt 1§ diskrimineringslagen. 

Ardiana Demjaha 

Kommundirektör 
 

 

 

Bilagor 

Årsredovisning för kommunstyrelsens verksamhet 2022 
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1 Verksamhetsberättelse 2022 

Viktiga händelser under året  

Förvaltningen fortsätter arbetet för verkställande av beslutet från 2021 om att 

gå med i upphandlingsenheten tillsammans med Klippan, Åstorp, Bjuv och 

Perstorp. Det uppdagades att inköps- och upphandlingspolicyn är i behov av 

revidering för att möjliggöra en smidig implementering av 

samverkansavtalet vilket planeras ske under första kvartalet 2023. 

Upphandlingsenheten är ett samarbete mellan kommunerna som ligger i 

Klippans kommun. Kommunen beslutade om en ny budgetprocess under 

våren vilket kommunen också implementerat under pågående år. Detta har 

lett till identifierade behov för förändrade arbetssätt. Processen är under 

utveckling och kommer att justeras ytterligare inför budget 2024. 

 

Genom upphandling har kommunen förnyat uppdraget till Serkon för 

leverans av tjänster inom ekonomi- och lön. Upphandling av leverantör för 

företagshälsovård och likaså nytt ledarsutvecklingsprogram för framtidens 

ledare blev också klart under hösten.  

 

Nya regler inom lagen om anställningsskydd (LAS) trädde i kraft 1 oktober 

2022 vilket påverkar bland annat framtida konverteringsregler för 

tidsbegränsade anställningar. Lagstiftarens vilja är att heltidsarbete ska vara 

normerande för alla yrkesområden och att arbetsgivaren i annat fall måste 

motivera varför man inte erbjuder heltidstjänster.  

 

Pensionsavsättning för kommunalt anställda, (avtalet innefattar även 

anställda i regionen) blev klart 2022 och innebär att pensionsavsättningen 

kommer att höjas från 4,5 procent till 6,0 procent från 2023.  

 

Ett IT har det senaste året fortsatt med arbetet som framkom i 

genomlysningen 2020/2021. Vi har tagit fram en ny gemensam ekonomisk 

modell och en gränsdragningslista. Verksamheterna i Örkelljunga har fått 

svartfiber vilket genererar snabbare och bättre uppkoppling. Nätverket har 

byggts ut i en del lokaler. Slutet av året har vi jobbat mycket med att öka IT-

säkerheten. 

 

Inom mark- och exploateringsverksamheten har följande hänt:  

• Markanvisningar: 

Trygghetsboende på Lycksta äng och utveckling av stadsdelen Origo 

• Fastighetsförsäljning:  

Villatomt Hjelmsjöstrandsområdet och Skytteparksområdet. 

Flerbostadstomt för stadsdelen Origo. Verksamhetsmark på N.Ö 

Skåneporten och Fagerhults industriområde.   

• Option:  

Marknadsföring för villatomter på Hjelmsjöstrand samt 

Fedingestrand, totalt 21 tomter. 

Inom Fastighetsenheten har organisationen utökats med en projektledartjänst 

som delvis finansieras av investeringsprojekten.  
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Samtliga skyddsrum som finns i Kommunens lokaler har besiktigats och en 

handlingsplan för varje skyddsrum har tagits fram.  

En statusbesiktning av simhallen i samband med tömning och underhåll av 

bassängen har genomförts, skicket är bra med hänsyn till bassängens ålder 

och detta har medfört ett beslut om ny simhall inklusive bowlinghall som ska 

arbetas in i lokalförsörjningsplanen med ett färdigställande sommar 2027.  

 

Avslutade projekt redovisas i investeringslistan för fastigheter. 

 

Pågående projekt inom fastighetsenheten:  

• Ombyggnad Södergården 

• Renovering Junexvallen 

• Kungsskolan etapp 3 

• Ny skola 

 

Utveckling av verksamheten och framtidsutsikter  

Förändringarna i LAS innebär högre krav på att arbetsgivare systematiskt 

arbetar med kompetensutveckling gällande alla anställda. Dessa insatser 

kommer att generera kostnader inledningsvis men bör ses som en investering 

för att vi ska kunna erbjuda ett hållbart arbetsliv fram till pension.  

 

Ledarskapsutvecklingsresan för kommunens alla chefer sker med kontinuitet 

och kommer att fortsätta även under 2023. Mätning av den årliga 

medarbetarundersökningen med fokus på hållbart medarbetarengagemang 

(HME), mäter områdena motivation, ledarskap och styrning. Under 2022 

arbetade de centrala funktionerna medvetet med kommunikationen om 

vikten av ett högt HME. Både chefer och medarbetare fick återkommande 

information och uppmuntran om att besvara enkäten så att resultatet blev 

tillförlitligt och representerade en majoritet av våra medarbetare. Det 

medvetna arbetet resulterade i en ökad svarsfrekvens med nästan 20% vilket 

var mycket positivt. 

 

Måluppföljning och politiska satsningar 2022 

 

Sammanfattning mål 

 
Mål för 2022 Måluppfyllelse 

Antalet gästnätter i kommunen ska öka (Hotell, stugbyar, vandrarhem, 

camping och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter)  

Svar först 5 april 

2023.  

Under 2022 ska en E-tjänst för digital ansökan av bygglov lanseras. Målet uppnås ej 

NKI (Insikt) delfrågor bygglov – ska öka för delfrågan  

“Hur nöjd var du med möjligheten att använda digitala tjänster för ditt ärende” 

Målet uppnås ej 

 
NKI (Insikt) delfrågor bygglov – ska öka för delfrågan 

“Hur nöjd var du med vår skriftliga information (beslut och övrig information 

om ditt ärende)?” 

Målet uppnås 

  

NKI (Insikt) delfrågor bygglov – ska öka för delfrågan 

“Hur nöjd var du med informationen på vår Webbplats?” 

Målet uppnås 

  
NKI (insikt) aggregerat för Företag totalt, ska öka jämfört med föregående år Målet uppnås 
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NKI (insikt) för bygglov totalt, ska öka jämfört med föregående år Målet uppnås ej 

 

NKI (insikt) för miljö- och hälsoskydd totalt, ska öka jämfört med föregående 

år 

Målet uppnås  

 

NKI (insikt) livsmedelskontroll totalt, ska öka jämfört med föregående år Målet uppnås ej 

 

Elevernas läsförståelse ska förbättras jämfört med föregående år. Målet uppnås ej 

Närvaron i skolan ska öka jämfört med föregående år. Målet uppnås 

Antalet elever i åk 9 som uppnår behörighet till yrkesprogram ska öka utifrån 

föregående år 

Målet uppnås ej 

Barn och ungas delaktighet i socialtjänstens utredningar ska öka jämfört med 

föregående år. 

Målet uppnås 

Högre andel vuxna med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier 

under 2022 jämfört med föregående år. 

Målet uppnås 

Barn och ungas fysiska aktivitet ska öka jämfört med föregående år. Målet uppnås 

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB ska under varje given treårsperiod sträva efter 

en vinstmarginal på lägst 3 % räknat på resultat efter finansiella intäkter och 

kostnader. 

Målet uppnås 

Örkelljungabostäder AB ska under varje given treårsperiod sträva efter en 

vinstmarginal på lägst 3 % räknat på resultatet efter finansiella intäkter och 

kostnader. 

Målet uppnås 

Kommunförvaltningen ska generera lägst 1,0 % i resultat av skatteintäkterna 

och de generella bidragen. 

Målet uppnås 

Kommunförvaltningens soliditet ska lägst vara 60 % beräknat enligt 

blandmodellen 

Målet uppnås 

 

Bedömningen är att 12 delmål är uppnådda, medan 6 delmål ej har uppnåtts. Ett 

av delmålen rörande ökning av antalet gästnätter går ej att bedöma till följd av 

ändrad tidpunkt för statistikleverans men prognosen från delårsrapporten visar på 

att målet beräknas uppnås.   

 

Med en måluppfyllelse för 12 av 19 delmål och ett delmål som sannolikt bedöms bli 

uppnått anser vi att kriterierna för god ekonomisk hushållning är uppfyllda. 
 

 

 

Politiska satsningar 

 

I budgeten för 2022 avsattes 1 miljon kronor för ”Unga tjejers ohälsa”. 

Satsningen har resulterat i projekt (O)tröga, ett fokus på unga flickors 

otrygghet och utsatthet för sexuellt våld. Projektet består dels av 

utbildningssatsningar till förtroendevalda, tjänstepersoner och föreningsliv 

kring barnrätt, jämställdhet och normer, dels en avsatt budget där unga 

flickor själva kan lämna förslag till trygghetsskapande åtgärder. Projektet ger 

också ökade förutsättningar för nattvandring i kommunen samt större 

kännedom hos målgruppen kring vilka stödvägar som finns att tillgå. 

  

Det totala beloppet av satsade medel har inte använts under 2022. Detta 

beror främst på att en stor del av året gick till att planera hur medlen skulle 

användas. Uppskattningsvis har ca 20% av beloppet använts under 2022. 

Trots detta har flera delar av projektet påbörjats och genomförts, däribland 

genom planerade utbildningstillfällen för förtroendevalda samt en uppstart 
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av nattvandring i kommunen. Det har även genomförts ett utbildningstillfälle 

med för tjänstepersoner på kommunlednings- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Unga flickor har fått lämna förslag på 

trygghetsskapande åtgärder genom en e-tjänst på kommunens hemsida samt 

genom workshops på samtliga skolor i kommunen. Förslagen sammanställs 

och implementeras under 2023.  

  

De satsade medlen har bidragit till att frågor om barn och ungas 

uppväxtvillkor har uppmärksammats i större utsträckning både internt och 

externt, vilket är en förutsättning för ett fortsatt utvecklingsarbete. Den 

uppstartade nattvandringsgruppen kommer även att bidra till ökad trygghet 

under de tillfällen gruppen är närvarande ute i kommunen. 
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2 Ekonomi / Resultat 

 

 

Resultat  

Resultatet år 2022 är överskott på 2,2 mkr gentemot budget.  

Intäkterna är 1,9 mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  

+0,5 mkr Flyktingsamordning, schablonersättning från Migrationsverket  
+0,5 mkr Hyror och arrenden bland annat från Arbetsförmedlingen 
+0,3 mkr Bidrag i samband med val 2022  
+0,7 mkr Externt finansierade projektmedel för LONA/LOVA projekt 
-0,5 mkr Fastighet, lägre interna intäkter Tockarps skola och tiddebitering 

projektledare 
+0,4 mkr Personalförening, ersättning höga sjuklöner och övriga mindre 

poster 
+1,9 mkr Summa intäktsavvikelser  
  
Kostnaderna är 0,3 mkr lägre än budgeterat. Det beror främst på följande:  
-0,7 mkr  LONA/LOVA projekt 
-1,2 mkr  Färdtjänst 
+1,2 mkr  Allmän sparsamhet för köp av externa tjänster  
+1,0 mkr Unga tjejers ohälsa 
-0,6 mkr Personalkostnader  
+0,6 mkr  Lägre kostnader för ränta och avskrivningar 
+0,3 mkr Summa kostnadsavvikelser  
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Utfall för 2022 

Kommunstyrelsen inklusive Kommunfastigheter redovisar ett nettoresultat på 2,2 
mkr bättre än budget för året.  
Projektet för Unga tjejers ohälsa har inte haft några externa kostnader för året 
(+1,0 mkr). Kostnaderna för färdtjänst ger ett underskott på 1,2 mkr så för året har 
externa tjänster köpts in restriktivt.  
Administrativa kostnader för HR/IT/ekonomi och service har ett gemensamt 
budgetöverskott på 1,5 mkr där merparten är från personalkostnader. 
Budgeterade tjänster har inte tillsatts fullt ut och andra lösningar provats istället.  
Fastighetsförvaltningen levererar ett överskott på 0,2 mkr mest tack vare lägre 
kostnader för räntor och avskrivningar för projekt som färdigställts senare än plan.  
 

Nettoinvesteringar 2022 

 

Investeringsbudgeten för Kommunstyrelsen inklusive fastighetsförvaltningen 
omfattar 90,8 mkr för 2022. Utfallet är 81,7 mkr. De stora avvikelserna är för 
ombyggnad av Södergården (2,9 mkr) som fortsätter även 2023. Även Hjälmsjöhof 
bangolf och Junexvallen kommer fortsätta under 2023.  Vissa projekt har inte 
startats delvis på grund av det rådande prisläget.  
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1 Verksamhetsberättelse 2022 

Viktiga händelser under året  

En kvalitetslednings- och uppföljningsplan har tagits fram utifrån den av 

Utbildningsnämnden antagna utbildningsplanen från 2021. Syftet med 

uppföljningsplanen är att ge Utbildningsnämnden, Utbildningsförvaltningen 

och verksamheterna ett sammanhållet underlag för att följa upp och utveckla 

verksamheten. Utbildningsnämndens årliga uppföljning kompletteras så att 

samtliga verksamheter presenteras utifrån målen i utbildningsplanen från och 

med läsåret 2022/23.  

Örkelljunga kommun har 2022 som en av 15 utvalda kommuner deltagit i 

Skolverkets utveckling av kvalitetsdialoger. 

Effekterna av pandemin syns i betygsättningen vid läsårsslutet 2021/22. 

Skolverksamheterna har arbetat aktivt med insatser för att kompensera för de 

negativa effekter pandemin har haft. 

Det har funnits utmaningar vid rekrytering av personal bland annat inom den 

centrala barn- och elevhälsan.  

Utbildningsförvaltningens journalsystem har bytts ut under året i samverkan 

med flera av kommunerna inom Familjen Helsingborg. 

En ny paviljong kopplad till Valthornets förskola har tagits i bruk. Under 

våren 2023 kommer en förskoleavdelning i paviljongen som är kopplad till 

Rapphönans förskola att starta upp då den särskilda undervisningsgruppen 

har flyttat in i lokaler på Utbildningscentrum. 

Rektor för Kungsskolan har avslutat sin anställning, biträdande rektor och 

fritidsgårdschefen har fungerat som tf. rektor och tf. biträdande rektor. 

Fritidsgårdsverksamheten i Örkelljunga tätort har sedan ht. 2022 fått nya 

anpassade lokaler i samband med renoveringen av Kungsskolan etapp 2.  

Kostchef i Klippans kommun, har gjort en utredning av kostverksamheten på 

Utbildningsförvaltningens uppdrag. Utredningen lyfter fram angelägna 

behov när det gäller kostverksamhetens förutsättningar.  

En trafikutredning som behandlar möjligheterna att skapa ett parkområde 

som kan användas som skolgård för eleverna på Beringskolan har tagits 

fram. En önskan om ett säkert och sammanhållet skolområde för 

Beringskolan, Lillhallen, Gyllet och Utbildningscentrum låg till grund för 

beställningen av utredningen. 

Rektor på Utbildningscentrum går vidare till en ny anställning och en ny 

rektor har rekryterats. Under övergångsperioden har en tf. rektor anställts. 

Lärlingsutbildningen inom vuxenutbildningen och det individuella 

programmet har utvecklats för att erbjuda en examen som ger 

undersköterskekompetens. 

Utbildningschefen har under perioden maj till september månad fungerat 

som tf. socialchef. Som stöd i den tillfälliga organisationen har biträdande 

förvaltningschefsuppdrag skapats inom båda förvaltningarna. Den biträdande 

förvaltningschefsrollen inom Utbildningsförvaltningen har föreslagits bli 

permanent. Beslutet är berett i Kommunstyrelsen för ett eventuellt beslut i 

Kommunfullmäktige 2023. 
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En handlingsplan har tagits fram i enighet tillsammans med Lärarförbundet 

och Lärarnas Riksförbund i enlighet med tilläggsavtalet för lärarfacken i 

Huvudöverenskommelsen 2021 (HÖK21). Avtalet behandlar anställnings-, 

arbetsmiljöfrågor och förutsättningar för en god dialog mellan fackförbunden 

och arbetsgivaren. 

Kostenheten har tillfälligt flyttat verksamheten från Södergården i samband 

med renoveringen av äldreboendet. 

Utveckling av verksamheten och framtidsutsikter  

Skolverksamheterna i Örkelljunga har historiskt presterat väl utifrån 

förutsättningar i jämförelse med riket även om resultaten ligger på en låg 

nivå. I utbildningsplanen betonas skolans kompensatoriska uppdrag. Utifrån 

de underlag som tas fram i kvalitetsplanen kommer möjligheterna att 

förstärka utvecklingsarbetet att öka på förvaltnings- och enhetsnivå. Syftet är 

att öka möjligheterna för barn och elever att lyckas och må bra i våra 

skolverksamheter oavsett deras förutsättningar.   

Antalet barn i förskoleverksamheten ökar. En anledning är att fler barn 

skrivs in i förskolan jämfört med tidigare år. De förväntade ökningarna av 

barn och elever hanteras inom ramen för arbetet med en kommun-

övergripande lokalförsörjningsplan som Utbildningsförvaltningen deltar i. 

Planeringen för en ny skolbyggnad i anslutning till Kungsskolan är påbörjad 

av Fastighetsenheten. Skolbyggnaden planeras initialt för åk 4-6 och är tänkt 

att avlasta Mården- och Beringskolan. En upphandling är påbörjad under 

hösten 2022. 

I Örkelljunga har antalet barn med behov av särskilt stöd ökat. Örkelljunga 

har flest antal barn inom LSS per capita i Skåne. Även andelen barn som 

familjehemsplaceras i kommunen är stor. Flera av de familjehemsplacerade 

barnen kommer till Örkelljungas skolor i sina tidiga tonår och det krävs stora 

insatser för att öka möjligheterna för dem att lyckas. Barnen har rätt till stöd 

utifrån sina individuella behov. Ett välorganiserat stöd finns idag i form av 

utveckling av bemötandekompetensen i skolverksamheterna genom 

vägledande samtal (ICDP) och suicidprevention samt arbete inom ramen för 

Youth awareness of mental health som bidrar till en förbättrad lärmiljö. 

Behovet av att utveckla arbetet med särskilda undervisningsgrupper 

undersöks. 

Ett beslut om etablering av alternativa barnomsorgsformer har fattats av 

Kommunfullmäktige den 2022-06-27. Planeringen för verksamheten och 

dess finansiering kommer att påbörjas under kommande läsår. 

Antalet elever som går i grundsärskolan har ökat för att ligga omkring ett 30-

tal elever. Antalet elever i gymnasiesärskolan växer och förväntas vara 

omkring ett 15-tal elever de kommande åren. Verksamheten påverkas då 

lärmiljöer och organisation behöver anpassas. 

En inventering av Utbildningsförvaltningens lokaler genomfördes under 

hösten 2022 i samarbete med en säkerhetskonsult från Ängelholms kommun 

och polisen. Därefter genomfördes en utbildning med personalen i 

Utbildningsnämndens verksamheter och en uppdatering av verksamheternas 

krisplaner pågår. 
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Samarbetet med Socialförvaltningen utvecklas. Ett närmare samarbete 

mellan Arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen har påbörjats och 

arbetsmarknadskonsulenten har samlokaliserats med studie- och 

yrkesvägledning, vuxenutbildning, och KAA i Utbildningscentrums lokaler. 

Ett förebyggande och främjande arbete krävs för att skapa en trygg 

uppväxtmiljö. Den gemensamma familjecentralen och fältverksamheten 

bidrar till att fånga upp barn och ungdomar i samarbete med skol- och 

fritidsgårdsverksamheterna. Ett fördjupat samarbete kring tidiga insatser 

prioriteras. Ytterligare samarbeten inom fritidshem och i särskilda 

undervisningsgrupper undersöks. 

De barn som tidigare varit asylsökande och har fått permanent uppe-

hållstillstånd har behov av ett fortsatt generellt stöd, samt studiehandledning 

på modersmål, svenska som andraspråk och modersmålsundervisning. Att 

hantera detta samtidigt som de bidrag kommunen erhåller från 

Migrationsverket tar slut under kommande läsår är en utmaning. 

Rekrytering av elevhälsopersonal, rektorer och pedagogisk personal är i 

delar en utmaning. I enlighet med det nya läraravtalet ställs det krav på 

Utbildningsnämnden att arbeta för att vara en ”attraktiv arbetsgivare”, att 

erbjuda goda fortbildnings- och utvecklingsmöjligheter och en god 

arbetsmiljö. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare kan bidra till att 

underlätta rekrytering. 

Måluppföljning och politiska satsningar 2022 

 

1.1.1 Mål 4: Elevernas läsförståelse ska förbättras jämfört med 
föregående år 

 

Mätetal:  Elevernas läsförståelse mäts i årskurs 1 och 2 genom 

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i svenska samt 

genom de nationella proven (delprov B-E) i svenska i årskurs 

3. Resultaten i läsförståelsetesterna ska förbättras jämfört med 

föregående års resultat. 

 

Aktiviteter: Språkutvecklingsprojekt bedrivs i förskolan. 

 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt bedrivs i 

grundskolan. 

Ett tvålärarsystem i svenska är infört i åk 1-2. 

Ett uppdrag som verksamhetsstöd/uppföljning har etablerats 

inom Centrala barn- och elevhälsan för att stödja rektorer och 

lärare i processen samt fungera som återkoppling till 

förvaltningskontoret. 

En skolbiblioteksplan som stödjer läsandet tillämpas. 

 

Status: 2022-12-31 

Samtliga aktiviteter är implementerade. 

Biblioteksuppdraget utvecklas utifrån skolbiblioteksplanen. 

 

Resultat: Målet uppnås ej. 
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 Att målet ej uppnås beror delvis på ett ökat antal elever med 

tal- och språksvårigheter. Detta är en trend som ses även på 

nationell nivå.  

 Resultaten i årskurs 1 för läsår 2022-2023 har ännu inte 

rapporterats. 

Nationella proven i årskurs 3 genomfördes inte under 

pandemin. Därav har vi inga uppgifter att jämföra med från de 

senaste två läsåren. 

 

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i svenska 

Nivå A = grund, Nivå B = medel, Nivå C = över medel 

 

 
 

 
 

Nivå A Nivå B Nivå C

2020-2021 63 28 13

2021-2022 63 17 0

2022-2023
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1.1.2 Mål 5: Antalet elever i åk 9 som uppnår behörighet till 
yrkesprogram ska öka utifrån föregående år 

 

Mätetal: Statistik från SCB och Skolverket åk 9. 

 

Aktiviteter: Stärkt kvalitetsutveckling och uppföljning. 

 Utveckling av undervisning genom verksamhetsbesök. 

 Riktade insatser mot grupper med särskilda behov. 

 

Status:  2022-12-31 

 Kvalitetsdialoger genomförs utifrån kvalitetsuppföljnings-

planeringen. 

Lektionsbesök genomförs av rektorer och lärare. 

Antalet särskilda undervisningsgrupper har utökats. 

 

Resultat: Målet uppnås ej. 

Andelen flickor som uppnått behörighet har ökat från 82,9 år 

2021 till 87,5% år 2022. Samtidigt har andelen pojkar som 

uppnått behörighet minskat från 81,1% år 2021 till 63,5% år 

2022.  

En bidragande faktor är att distansundervisningen har 

missgynnat pojkar medan flickorna snarare verkar ha gynnats 

av undervisningsformen 

 

1.1.3 Mål 4: Närvaron i skolan ska öka jämfört med föregående år 

 

Mätetal:  Skolornas frånvarorapportering. 

 

Aktiviteter: Revidering av ”Riktlinjer och rutiner för att främja närvaro och 

minska frånvaro i Örkelljunga kommuns förskolor och skolor – 

Frånvarotrappan”. 
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Ett uppdrag för verksamhets-/uppföljningsstöd inrättas i 

Centrala barn- och elevhälsan för att stödja rektorer och lärare i 

processen samt fungera som återkoppling till förvaltnings-

kontoret. 

 En månatlig rapportering av frånvaron inom ramen för den nya 

kvalitetsplanen som ger ett underlag för en förvaltnings-

övergripande analys samt information till utbildningsnämnden. 

 

Status: 2022-12-31 

Samtliga aktiviteter är implementerade. 

 

Resultat: Målet uppnås. 

Pandemin har tidigare skapat en extraordinär situation. De 

insatser som genomförs under läsåret 2022-23 i kombination 

med att pandemin inte längre påverkar skolan har bidragit till 

en ökad närvaro. De förstärkta insatserna för att förbättra 

närvaron kommer att behöva förlängas för att fler elever ska 

höja sina resultat. 
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1.1.4 Mål 5: Barn och ungas fysiska aktivitet ska öka jämfört med 
föregående år 

 

Mätetal: Statistik från skolsköterskornas elevhälsosamtal i förskoleklass, 

åk 4 och 7. 

 

Aktiviteter: Samverkan med idrottsföreningar i Örkelljunga. (After school 

och Skol-IF). 

Prioritering av fysisk aktivitet i Utbildningsförvaltningens 

verksamheter. 

Prioritering av utemiljöer och uteverksamhet i 

skolverksamheterna. 

 

Status: 2022-12-31 

Samtliga aktiviteter är implementerade. Delar av insatserna är 

under utveckling. Det är en utmaning för föreningar och 

skolledningar att tillgodose behovet av ledare för aktiviteterna.  

 

Resultat: Målet uppnås. 

I samband med bytet av journalsystem förlorades underlagen 

som använts för att bedöma om målet att barn och ungas 

fysiska aktivitet ska öka. Bedömningen som gjorts utifrån 

samtalen vars underlag inte går att rapportera är att den fysiska 

aktiviteten inte minskar. Möjligheterna har ökat utifrån de 

insatser som genomförts. 
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1.1.5 Politiska satsningar 

 

Under 2022 har Utbildningsnämnden tilldelats 0,6 Mkr för stöd till 

byskolornas finansiering mot bakgrund att de mindre enheterna har ett större 

behov av resurser än vad tilldelningen av elevpeng medger. De anslagna 

medlen har i internbudgeten fördelats 0,1 Mkr till Ekets skola och 0,5 Mkr 

till von Reisers skola som har en stor andel elever med särskilda behov. 

Tillskottet har inneburit att skolorna har bättre möjligheter att nå en budget i 

balans 2022. Ekets och von Reisers skolor har omkring 70 elever per skola. 

Möjligheterna att anpassa verksamheterna till större elevförändringar är 

starkt begränsade. 

 

Den så kallade ”skolmiljarden” som fördelas till Utbildningsförvaltningen 

via Kommunstyrelsen har under 2022 fördelats till verksamheterna i form av 

ett tillskott till grundskolan, både kommunal och fristående enhet. Staten 

begär ingen återrapportering för hur medlen har använts. Bidraget har tagits 

fram för att kompensera för generella merkostnader under pandemin. 

 

Lärlingsutbildningen startade upp år 2021 och ingår nu i den ordinarie 

verksamheten på UC. Lärlingsutbildningen erbjuds både som vuxen-

utbildning och inom de individuella programmen. Höstterminen 2022 var det 

omkring ett tiotal elever. 
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2 Nyckeltal / Prestationstal 

Antalet barn och elever år 2020, år 2021, budget 2022 och bokslut år 2022 

redovisas i tabell i bilaga 3. 

Det har varit knappt ett tiotal barn fler i förskolan än budgeterat. Inom 

fritidshem respektive förskoleklass har det varit ett tiotal barn färre än 

budgeterat. Inom grundskolan har det varit ett trettiotal elever färre än 

budgeterat. Inom grundsärskolan har det varit 27 elever vilket är enligt 

budget. 

Då de teoretiska gymnasieprogrammen avvecklas minskar antalet elever på 

UC. På de teoretiska programmen var det 12 elever under höstterminen. På 

introduktionsprogrammen var det ett trettiotal elever. Det är omkring 300 

elever på gymnasieskolor i annan regi. Kommunen har kommunalt 

aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar i gymnasieåldern. Det är ett fyrtiotal 

elever under KAA. 

Det har varit 18 elever på gymnasiesärskolan mot budgeterade 15 elever.  

Det är omkring 160 elever på vuxenutbildningen. Antalet elever på 

distansutbildning är fortsatt högt.  
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3 Ekonomi / Resultat 

 

 

Resultatet år 2022 är ett överskott på 3,5 Mkr gentemot budget.  

Intäkterna är 5,9 Mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  

0,5 Mkr Avgifter inom förskola och fritidshem, central administration 

0,9 Mkr Statsbidrag, centrala administrationen 
2,8 Mkr Statsbidrag, skolenheterna 
1,7 Mkr Övriga intäkter  
5,9 Summa intäktsavvikelser  
  
Kostnaderna är 2,4 Mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  
-1,8 Mkr Skolskjuts, central administration  
1,6 Mkr Barn/elever i annan regi  
-2,2 Mkr Personal- och övriga kostnader, skolenheterna 
-2,4 Summa kostnadsavvikelser  

 

3,6 Mkr Verksamhetens nettokostnader 

 

Utfall UN år 2022 

För år 2022 redovisas ett överskott på 3,5 Mkr. Avvikelserna kommenteras 

nedan. Tabell med budget och utfall redovisas i bilaga 1.  

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 0,1 Mkr på grund av lägre 

arvodeskostnader än budgeterat. 

Den centrala administrationen redovisar ett underskott på 0,6 Mkr. 

Personalkostnaderna är 0,5 Mkr lägre än budgeterat då det har varit vakanser 

på tjänster. Avslut för tre tjänster inom förvaltningen avseende perioden 

januari-juni år 2023 är redovisat på central administration med en kostnad på 

1,0 Mkr. Skolskjutsar redovisar ett underskott på 1,8 Mkr och köp av IT-

tjänster redovisar ett underskott på 0,4 Mkr.  

Nettoresultat (Mkr)

Utfall 

2022

Budget 

2022

Avvikelse 

2022

Utfall          

2021

Verksamhetens intäkter 45,4 39,5 5,9 47,1

Verksamhetens kostnader -325,8 -323,4 -2,4 -312,7

Verksamhetens nettokostnader -280,4 -283,9 3,5 -265,6

Investeringar 1,8 2,0 0,2 0,9

Verksamhet (Mkr)

Utfall 

2022

Budget 

2022

Avvikelse 

2022

Utfall          

2021

1 Politisk verksamhet -0,6 -0,7 0,1 -0,5

4 Pedagogisk verksamhet -274,2 -277,6 3,4 -260,4

9 Gemensamma verksamheter -5,6 -5,6 0,0 -4,7

Verksamhetens nettokostnader -280,4 -283,9 3,5 -265,6
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Förändringen av ferie- och semesterlöneskulden uppgår till 0,2 Mkr vilket är 

enligt budget. 

De anslagsfinansierade enheterna har ett utfall enligt budget.  

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott på 0,7 Mkr. Det är sex barn 

fler än budgeterat.  

Fritidshemsverksamheten redovisar ett överskott på 0,4 Mkr. Det är tiotal 

barn färre än budgeterat. 

Förskoleklassverksamheten redovisar ett överskott på 0,1 Mkr. Det är ett 

tiotal elever färre än budgeterat.  

Grundskoleverksamheten redovisar ett överskott på 1,9 Mkr. Det är ett 

trettiotal elever färre än budgeterat. Under senare delen av våren var det sju 

elever från Ukraina på förskolorna/skolorna, och under hösten har det varit 

tio elever. Kommunen har erhållit statsbidraget skolsatsningen som har 

fördelats ut både till de kommunala skolorna och till de fristående skolorna.  

Inom grundsärskolan är det 27 elever vilket är enligt budget.  

Gymnasieverksamheten inklusive vuxenutbildningen redovisar ett överskott 

på 1,9 Mkr. UC är från och med i år anslagsfinansierat då det är få 

gymnasieelever under avvecklingen av de nationella gymnasieprogrammen. 

Det har varit åtta elever färre i annan regi än budgeterat.  

Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott på 0,6 Mkr. Det var 17 elever 

under vårterminen och under höstterminen var det 18 elever.  

Skolenheterna redovisar ett överskott på 0,5 Mkr. Observera att det är en 

kostnadsbudget och att ett överskott då redovisas med ett minustecken.  

Skolenheternas utfall år 2022 

För år 2022 redovisar skolenheterna ett överskott på 0,5 Mkr. Avvikelserna 

kommenteras nedan. Tabell med budget och utfall redovisas i bilaga 2.  

Skolenheterna är sedan år 2020 resultatenheter. De erhåller antingen ett 

anslag eller en skolpeng utifrån antal barn/elever.  

Elevhälsan redovisar ett överskott på 1,5 Mkr. Enheten erhåller högre 

statsbidrag än budgeterat och har lägre personalkostnader bland annat med 

anledning av vakanta tjänster. 

Modersmålsenheten redovisar ett mindre underskott på 0,2 Mkr.  

Projekt nyanländas lärande som pågått under tre års tid slutredovisades i 

februari månad. Kommunen har blivit återbetalningsskyldiga 0,3 Mkr. Det 

finns ett överskott på 1,5 Mkr i projektet som har förts över till år 2023 för 

att användas till verksamhet inom området.  

Grundsärskolan redovisar ett underskott på 0,5 Mkr. Det har varit fler elever 

på fritidshem vilket har krävt mer personal.  

Fritidsgårdarna redovisar ett mindre överskott på 0,1 Mkr. 

Kostenheten redovisar ett underskott på 1,3 Mkr. Livsmedelspriserna har 

ökat kraftigt under året, inflationen på livsmedel har varit omkring 20 %. 

Vidare har kostenheten anställt personal på paviljongen på Valthornet. Detta 

var inte var budgeterat. 
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Förskolorna redovisar ett underskott på 0,9 Mkr. Det redovisas mindre 

avvikelser på flera av förskolorna medan förskolorna Högkullen och 

Valthornet redovisar överskott. Valthornet har öppnat en paviljong under 

våren och Rapphönan öppnade en paviljong i januari 2023. 

Mårdenskolan redovisar ett överskott på 1,0 Mkr medan Bokelundaskolan 

redovisar ett underskott på 0,4 Mkr. Beringskolan redovisar ett överskott på 

0,4 Mkr.  

Ekets skola redovisar ett överskott på 0,3 Mkr medan von Reisers skola 

redovisar ett underskott på 0,3 Mkr. Skolorna har ungefär lika många elever, 

men det har varit omkring 1,3 tjänst mer på von Reisers skola jämfört med 

Ekets skola under höstterminen. Under höstterminen erhöll Ekets skola 

tilläggsbelopp motsvarande 0,75 tjänst medan von Reisers skola inte erhöll 

något tilläggsbelopp. Byskolestödet på 0,6 Mkr fördelades med 0,1 Mkr till 

Ekets skola och 0,5 Mkr till von Reisers skola. 

Kungsskolan redovisar ett underskott på 1,3 Mkr. Kostnaderna för den 

avslutade rektorn har inte redovisats på Kungsskolan utan har redovisats på 

den centrala administrationen. 

Utbildningscentrum redovisar ett överskott på 0,7 Mkr. Höstterminen 2022 

var det sista läsåret på de nationella programmen Ekonomi (EK), 

Samhällsvetenskap (SA) och Naturvetenskap (NA). Efter vårterminen 2023 

kommer programmen att vara avslutade. I stället har lärlingsutbildning 

startats upp på introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen. 

Anpassning av verksamheten har gjorts för de nya förutsättningarna.  

En mindre del, 0,5 Mkr, av statsbidraget för likvärdig skola har inte fördelats 

ut under året för att kunna täcka upp eventuella underskott på skolenheterna. 

Kommunen har erhållit statsbidrag för lärarassistenter på 0,4 Mkr. Detta 

statsbidrag finns ej år 2023. En mindre del av statsbidraget skolsatsningen 

0,3 Mkr redovisas centralt på skolenheterna. Kommunen har erhållit 

statsbidrag för sommarlovsskola på 0,1 Mkr. 

Nettoinvesteringar 2022 

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 2,0 Mkr och avser anpassning av 

lokaler, inköp av IT-utrustning och inventarier. Detta år har merparten 

använts till inventarier till etapp I och II på Kungsskolan. Utfallet var 1,8 

Mkr.  
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Bilaga 1, UN budget och utfall  

 

 

 

  

belopp 2022 Mkr prog prog antal barn/elever

Verksamhet budget bokslut avvikelse 221031 220831 budget bokslut avvikelse

Central administration

UN nämnd 0,7 0,6 0,1 0,0 0,0

Cent adm 14,3 14,9 -0,6 -0,9 -0,5

Förändr semesterlöneskuld 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

s:a central adm 15,2 15,7 -0,5 -0,9 -0,5

Anslagsfinansierade enheter

Elevhälsan 8,7 8,7 0,0 0,0 0,0

Modersmålsenheten 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0

Fritidsgårdar 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0

Kostenheten 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0

s:a centrala enheter 29,3 29,3 0,0 0,0 0,0

Förskola

Barn i egen regi 39,7 40,3 -0,6 -0,8 -1,1 440 443 -3

Barn i annan regi 6,2 6,1 0,1 0,1 0,6 45 47 -2

Barn från annan kommun -0,6 -0,6 0,0 -0,1 -0,1 -5 -4 -1

Förskola adm 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0

Förskola nattis 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0

Öppna förskolan 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

Tilläggsbelopp 1,0 1,2 -0,2 -0,2 -0,2

Lokalhyra 6,7 6,6 0,1 0,2 0,1

Uppvärmn m m 0,9 0,8 0,1 0,1 0,0

Kapitalkostnader 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

Momskompensation -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0

s:a förskola 59,1 59,6 -0,5 -0,7 -0,7 480 486 -6

Fritidshem

Barn i egen regi 10,5 10,2 0,3 0,3 0,3 415 402 13

Barn i annan regi 0,9 1,1 -0,2 -0,2 -0,2 35 38 -3

Barn från annan kommun -0,1 -0,3 0,2 0,2 0,2 -5 -7 2

Lokalhyra 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0

Uppvärmn m m 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Momskompensation -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

s:a fritidshem 12,1 11,8 0,3 0,3 0,3 445 433 12

Förskoleklass

Elever i  egen regi 5,1 4,8 0,3 0,3 0,3 115 108 7

Elever i  annan regi 1,1 0,7 0,4 0,4 0,4 15 11 4

Elever från annan kommun -0,3 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -5 -1 -4

Tilläggsbelopp 0,0 0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Lokalhyra 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0

Uppvärmn m m 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Momskompensation -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0

s:a förskoleklass 6,5 6,4 0,1 0,2 0,2 125 118 7
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belopp 2022 Mkr prog prog antal barn/elever

Verksamhet budget bokslut avvikelse 221031 220831 budget bokslut avvikelse

Grundskola

Elever i  egen regi 56,1 54,7 1,4 1 290,0 1 230,0 995 969 26

Elever i  annan regi inkl 

    ti l läggsbelopp och 

    specialskola 14,2 14,2 0,0 0,1 0,2 145 142 3

Elever från annan kommun -1,4 -1,0 -0,4 -0,2 -0,1 -15 -13 -2

Elever från Ukraina 0,0 -0,3 0,3 0,3 0,3 0 -4 4

Skolsatsningen (statsbidrag) 1,4 1,3 0,1 0,0 0,4

Byskolestöd 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0

Tilläggsbelopp i egen regi 3,0 2,6 0,4 0,4 0,4

Lokalhyra 9,4 9,3 0,1 0,1 0,0

Uppvärmn m m 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0

Kapitalkostnader 0,9 1,0 -0,1 -0,1 -0,1

Momskompensation -0,6 -0,7 0,1 0,1 0,1

s:a grundskolan 85,1 83,2 1,9 2,0 2,3 1 125 1 094 31

Grundsärskola

Elever i  egen regi, särskolan 10,1 10,1 0,0 0,0 0,0

Elever i  annan regi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Elever från annan kommun 0,0 -0,3 0,3 0,0 0,0

Särskilt stöd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

s:a grundsärskolan 10,1 9,8 0,3 0,0 0,0 0

Gymnasieskola/komvux/SFI

UC anslag 15,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0

Gymnasieelever i  annan regi 41,6 39,2 2,4 1,6 1,6 307 299 8

Komvux i annan regi 0,0 0,4 -0,4 -0,3 -0,3

Elever från annan kommun -0,8 -0,9 0,1 0,1 -0,1 -6 -7 1

Lokalhyra 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0

Uppvärmn m m 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

Kapitalkostnader 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Momskompensation -0,8 -0,7 -0,1 -0,1 -0,1

s:a gymn/komvux/gem kost 59,6 57,6 2,0 1,3 1,0 301 292 9

Gymnasiesärskolan

Elever i  annan regi 5,9 7,2 -1,3 -1,4 -1,5 15 18 -3

Särskilt stöd 1,0 0,3 0,7 0,7 0,7

s:a gymnasiesärskolan 6,9 7,5 -0,6 -0,6 -0,8 15 18 -3

s:a UN 283,9 280,9 3,0 1,4 1,8

Skolenheter 0,0 -0,5 0,5 1,4 1,0

UN inkl skolenheters utfall 283,9 280,4 3,5 2 800,0 2,8
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Bilaga 2, Skolenheterna budget och utfall 

 

 
 

  

Skolenhet budget bok 2022 prog 221031 prog 220831

Elevhälsan 0 1,5 1,4 1,2

Modersmålsenheten 0 -0,2 0,0 0,0

Proj nyanländas lärande 0 0,0 0,0 0,0

Särskolan 0 -0,5 -0,4 -0,3

Fritidsgårdar 0 0,1 0,1 0,1

Kostenheten 0 -1,3 -1,4 -1,5

Adm förskolan 0 0,0 0,1 0,1

Fskenhet I

Rapphönan 0 -0,6 -0,5 -0,3

Trollbacken 0 -0,3 -0,4 -0,2

Solrosen 0 -0,2 -0,2 -0,1

Vitsippan 0 -0,2 -0,2 0,0

s:a fskenhet I 0 -1,3 -1,3 -0,6

Fskenhet II

Högkullen 0 0,8 0,9 0,7

Skogsgläntan 0 -0,3 -0,2 -0,1

Öppen fsk 0 0,1 0,1 0,0

s:a fskenhet II 0 0,6 0,8 0,6

Fskenhet III

Skogsbrynet 0 -0,3 -0,3 -0,2

Kotten 0 -0,2 -0,1 0,0

Valthornet 0 0,3 0,4 0,8

s:a fskenhet III 0 -0,2 0,0 0,6

s:a förskolor 0 -0,9 -0,4 0,7

Mårdenskolan 0 1,0 1,0 0,8

Bokelundaskolan 0 -0,4 -0,5 -0,4

Beringsskolan 0 0,4 0,4 0,5

Ekets skola 0 0,3 0,3 0,2

von Reisers skola 0 -0,3 -0,3 -0,5

Kungsskolan 0 -1,3 -0,9 -1,6

s:a åk F-9 0 -0,3 0,0 -1,0

UC 0 0,7 1,0 1,0

Statsbidrag likvärdig skola 0 0,5 0,5 0,5

Statsbidrag lärarassistenter 0 0,4 0,3 0,3

Statsbidrag skolsatsningen 0 0,4 0,3 0,0

Statsbidrag sommarskola 0 0,1 0,0 0,0

s:a statsbidrag 0 1,4 1,1 0,8

S:a resultatenheter 0 0,5 1,4 1,0
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Bilaga 3, Antal barn och elever 

 

 
 

  

Verksamhet bok 2020 bok 2021 bud 2022 bok 2022

FÖRSKOLA

Fsk i egen regi 426 430 440 443

Fsk Solängsskolan 33 36 35 38

Fsk i annan kommun 8 10 10 9

s:a fsk 467 476 485 490

Från annan kommun 7 3 5 4

Fsk barn Örkelljunga 460 473 480 486

OB-fsk 13 9 15 12

FRITIDSHEM

Fth i egen regi 389 375 415 402

Fth Solängsskolan 27 26 30 33

Fth i annan kommun 3 3 5 5

s:a fritidshem 419 404 450 440

Från annan kommun 6 7 5 7

Fth barn Örkelljunga 413 397 445 433

OB-fth 13 12 15 12

FÖRSKOLEKLASS

Fklass i egen regi 108 109 115 108

Fklass Solängsskolan 9 8 15 10

Fklass i annan kommun 1 1 0 1

s:a Fklass 118 118 130 119

Från annan kommun 3 2 5 1

Fklass elever Örkelljunga 115 116 125 118
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Verksamhet bok 2020 bok 2021 bud 2022 bok 2022

GRUNDSKOLA

Skola åk 1-6

Skola åk 1-6 i egen regi 687 675 685 660

Skola åk 1-6 Solängsskolan 49 52 55 51

Skola åk 1-6 i annan kommun 10 11 10 10

s:a skola åk 1-6 746 738 750 721

Skola åk 7-9

Skola åk 7-9 i egen regi 294 297 310 309

Skola åk 7-9 Solängsskolan 44 55 55 60

Skola åk 7-9 i annan kommun 20 21 25 21

s:a skola åk 7-9 358 373 390 390

s:a skola åk 1-9 1 104 1 111 1 140 1 111

Från annan kommun åk 1-6 12 10 10 7

Från annan kommun åk 7-9 6 5 5 6

Skola elever Örkelljunga 1 086 1 096 1 125 1 098

GRUNDSÄRSKOLA

Skola åk 1-6 i egen regi 15 16 18 16

Skola åk 7-9 i egen regi 12 11 10 11

åk 1-9 i annan kommun 0 0 0 0

s:a skola åk 1-6 27 27 28 27

Från annan kommun 0 1

Fklass elever Örkelljunga 27 27 28 26
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Verksamhet bok 2020 bok 2021 bud 2022 bok 2022

GYMNASIET

EK 14 12 8 6

NA 17 11 7 5

SA 40 26 12 8

TE 1 0 0 0

BF 0 0 0 0

FT 4 0 0 0

IN 1 0 0 0

NB 1 0 0 0

VO 0 0 0 0

S:a gymnasieprogram UC 78 49 27 19

IM språkintroduktion 15 6 10 5

IM individuellt alternativ 27 30 35 21

IM yrkesintroduktion 12 4 5 6

IM programinriktat val 3 1 1 0

IM prep

S:a IM UC 57 41 51 32

S:a gymnasium UC 135 90 78 51

Gymnasium annan regi 253 276 307 299

s:a gymnasium 388 366 385 350

Från annan kommun 15 13 6 7

Gymn elever Örkelljunga 373 353 379 343

KAA 39

GYMNASIESÄRSKOLA

i annan kommun 7 13 15 18

s:a grundsärskola 7 13 15 18

Totalt antal barn/elever

 exkl vuxenutb 2 556 2 536 2 663 2 579

Vuxenutbildning, ej heltidsstuderande

Gruvux 10 5 10 0

Gyvux 6 14 6 9

Gyvux distansutb 64,5 70 40 76

Gyvux lärlingsutb 7

Yrkesvux industri 9 9 10 8

SFI 100,5 55 90 48

Särvux 9 9 9 9

s:a vuxenutbildning 199 162 165 157

Totalt antal barn/elever

 inkl vuxenutb 2 755 2 698 2 828 2 736
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Bilaga 4, Investeringar specifikation 

 

 
 

Projektnummer Benämnning av projektet Startår

Planerat 

färdigställt

Total 

budget

Total 

prognos Avvikelse Budget

Varav TB 

(ingår i 

budget) Utfall 2022

Avvikelse mot 

budget inkl TB

0674 Inventarier UN 2022 2023 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 1,8 0,2

Summa nettoinvesteringar 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 1,8 0,2

Projekttid Totalutgift (För fleråriga projekt) Årets investeringar
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1 Verksamhetsberättelse 2022 

Viktiga händelser under året  

- Ett intensivt verksamhetsår som präglats av pandemins effekter bla 

avveckla beredskapslager pga produkter inom kort når bäst 

föredatum och behövdes omsättas. 

- En ny organisatorisk modell har fastställts för socialförvaltningen i 

syfte att möjliggöra bättre ledning och styrning av tilldelad 

budgetram samt systematiskt kvalitetsarbete. 

- Arbetet med ledningssystem har påbörjats under hösten 2022.  

- Äldreboendena Tallgården, Södergården samt Solgårdens 

korttidsboende har med stöd av statsbidrag genomgått 

utbildningsmodellen ”Stjärnmärkt” som tagits fram av Svenskt 

Demenscentrum.  

- Socialförvaltningen har förstärkt sitt samarbete med 

utbildningsförvaltningen samt fastighetskontoret exempelvis i 

samband med flytt av Vågen till renoverade lokaler på Södergården, 

avveckling av integrationssamordnare, rekrytering av fältsekreterare, 

samverkan vid familjecentralen, stängning av köket på Södergården, 

deltagandet i arbetet med Trygga uppväxtvillkor, där 

socialförvaltningen arbetar med aktiviteter utifrån våld i nära 

relationer.  

- En fältsekreterare har anställts för att utveckla det förebyggande 

arbetet för barn och unga som riskerar att fara illa. Fältsekreteraren 

kommer att stärka samverkan mellan skola och socialtjänst på 

operativ nivå, och kommer att innebära förbättrade möjligheter till 

samarbete inom BRÅ och med polisen. 

- I årets Äldreenkätundersökning som genomförs av Socialstyrelsen, 

förts efter tre år paus pga pandemin, får hemtjänsten och särskilda 

boenden goda resultat.  

- Gratis säsongvaccination till all personal inom socialförvaltningen i 

samverkan med primärvården.  

- Enkät och valmöjlighet att arbete med delade turer var tredje helg.  

 

Utveckling av verksamheten och framtidsutsikter  

Verksamhetsplanen för 2023 samt effektiviseringsåtgärdsplanen kommer att 

bedriva utvecklingen framåt inom fyra huvudmål, i linje med den nya 

socialtjänstlagen som har fokus på det förebyggande arbetet:  

- god hälsa och välbefinnande  

- lärandet hela livet  

- fokus på arbete och gemenskap  

- hållbar utveckling 

 

Resultaten från Äldreenkäten visar att det finns behov av fortsatt arbete med 

tillgänglighet, ensamhet och välmående. Även inflytande, val av utförare och 

vart man ska vända sig om man vill framföra synpunkter eller klagomål 

utgör förbättringsområden. 

Arbetet med införandet av nya riktlinjer för hemtjänst. Resursfördelning 

inom hemtjänst och äldreboenden kommer äga rum under 2023.  
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Omtag av genomförandeplaner för alla biståndsinsatser. 

Modellen heltidsarbete som norm behöver förbättras och göras om till 

tilldelad budgetram. 

Korttids/Fritids LSS behöver nya lokalen sommaren/hösten 2023 varpå 

samarbete med utbildningsförvaltningen samt fastighetschef inleds. 

Framtida användning av Solgården behöver hanteras under 2023. 

LjungGalan för att uppmärksamma och uppmuntra socialförvaltningens 

verksamheter och personal kommer att äga rum under 2023.  

Hälsfrämjandeinsatser för personal och brukare. 

Förslag om att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag 

att genomföra upphandling av enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem 

(LOV) för utförande av personlig assistans i Örkelljunga kommun där 

kommunen inte erbjuder assistans i egen regi samt att genomföra 

upphandling av ickevalsalternativ för personlig assistans enligt LOV. 

Nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd och kopplingen till AME genom 

projekt via FINSAM “En väg in”. Även kopplingen till sociala bostäder och 

arbetet med målet med insatserna mot en självständig tillvaro. 

 

Tillämpning av nya taxor och avgifter.  

 

Kompetensförsörjning, digitaliseringar och förebyggande arbete kommer att 

intensifieras.   

 

 

Måluppföljning och politiska satsningar 2022 

 

1.1.1 Mål 1: Barn och ungas delaktighet i socialtjänstens utredningar 
ska öka jämfört med föregående år 

 

Mätetal:  Enkät som används vid utredningar av barn. 

 

Aktiviteter: Samtal i socialsekreterargruppen om syften med barnsamtal, 

lika viktigt att ge barnen information som att inhämta 

information från barnet. Tillämpning av Socialstyrelsens 

material ”Att samtala med barn” Webbinarium via IVO 

tillsammans för ett förstärkt barnrättsperspektiv. Arbete utifrån 

partnering for safety, mappa utifrån risk och skydd med barnen 

i större utsträckning.  Inreda samtalsrum som är anpassade för 

barn. Träffa barnen mer. Ge barn tillräcklig och rätt 

information, kopplat till KASAM. Kommunicera resultatet av 

utredningen, göra avslut. Att på barnets behov och 

föräldraförmåga.  

Status: 2022-12-31 

 

 

Resultat: Målet bedöms uppfyllt utifrån att aktiviteterna är genomförda. 
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1.1.2 Mål 2: Högre andel vuxna med ekonomiskt bistånd ska gå till 
arbete under 2022 jämfört med föregående år 

Mätetal:  Antal hushåll med ekonomiskt bistånd.  

                      Antal personer som går vidare i arbete. 

 

Aktiviteter: Samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och enheten för 

ekonomiskt bistånd Beslut fattas enligt 4 kap 4 § SoL om 

kompetenshöjande verksamhet på arbetsmarknadsenheten. 

Fokus har varit målgruppen som har uppburit ekonomiskt 

bistånd i minst 1 år. 

 

Status: 2022-12-31 

De personer verksamheterna arbetar med står långt från 

arbetsmarknaden, och faller utanför Arbetsförmedlingen över 

tid. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat 

jämfört med föregående år, vilket delvis kan förklaras av att 

personer fått extratjänster och därmed får lön. Flertalet 

extratjänster har upphört under hösten 2022 och det finns en 

risk att personerna har svårt att få ett ordinarie arbete därefter. 

Två personer har erbjudits introduktionsjobb, vilka ersätts med 

80%. 

 

Resultat: Målet uppnås. 

Målet att fler vuxna med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete 

uppnås, då fler idag är självförsörjande genom arbete. En del 

av minskningen hänförs till subventionerade arbeten och 

tidsbegränsade anställningar. För att få ett arbete på den 

ordinarie arbetsmarknaden krävs mer arbete med deltagarna, 

för att deltagaren ska lära sig ett arbete och öka sin 

anställningsbarhet. 

 

 

 

1.1.3 Politiska satsningar  

Några politiska satsningarna under 2022 har inte gjorts utifrån det 

budgetunderskott och den osäkerhet som har funnits gällande 

Socialnämndens verksamheter. Flera äskanden i tilläggsbudget har också 

avslagits. Den satsning som beviljats i tilläggsbudget avser tillskott till 

pågående renovering av Södergården. 
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2 Nyckeltal / Prestationstal 

Nedan redovisas nyckeltal för april månad 2022 som kommer att följas upp 

nästkommande år. För att kunna ha jämförbara mätningar utgår 

verksamheten från april månad som riktmånad.  

April 2022 
1. Genomsnittlig väntetid till äldreboende (-) 57 dagar från det de ansökt till de kan flytta in 
(första halvan av året) 
2. Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ (Kolada, 30 923, år 2021) 
2.1 Kostnad äldre, funktionsnedsättning (SoL,LSS,SFB), kr/inv (Kolada, 23 404, år 2021) 
2.2. Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (Kolada, 5 109, år 2021) 
2.3 Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv (Kolada, 3 280, år 2021) 
2.4 Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv (Kolada, 2 234, år 2021) 
3. Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare (Kolada, 1 041 772, år 2021) 
4. Utjämningsavgift LSS utjämningssystem: -12 627 024 kr (prel 2023) 
5. Antal hemtjänsttimmar (7-22); (xx); Antal nattinsatser (xx); Antal trygghetslarm (390), Antal 
matdistribution (129) 
6. Antal boendestöd, (44) 
7. Antal externa placeringar, vuxna (3) 
8. Antal placeringar på HVB och familjehem, barn och unga (42 varav 6 på 
HVB/SIS/Stödboende) 
9. Antal barn och unga med öppna insatser IFO (75 beslut, varav 2 olika öppenvårdsbeslut 
(64 individer handlar det om) 
10. Antal hushåll med försörjningsstöd (92 hushåll) 
11. Sjuklönens andel av total lönekostnad (4,9% av total lönekostnad) 
12. Sjuklönekostnad i kkr (565,8 tkr) 
13. Antal orosanmälningar barn (56 orosanmälningar) 
14. Utbildningsnivå baspersonal (andel med undersköterskekompetens) 
15. Genomsnittlig nattfasta på särskilt boende 
16. Antal fordon totalt i förvaltningen (48 varav 1 släp och 2 Bussar) 
17. Långtidsfrånvarons andel av total sjukfrånvaro (31,74% (sjukfrånvaro from dag 60)) 
18. Frisktal (frisknärvaro) (89,82%) 
19. Andel patienter med munhälsobedömning under den sista tiden i livet (Palliativregistret) 
20. Andel närstående som erbjudits efterlevandesamtal (Palliativregistret) 
21. Andel sjukfrånvaro av total arbetstid, % (10,18%) 
22. Antalet rapporterade arbetsskador (se nedan Kia) 
23. Antal rapporterade tillbud (se nedan Kia) 
24. Antal personer inom daglig verksamhet (51) 
25. Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv (Kolada, 1264, år 2021) 
26. Antal personer kontaktperson LSS (27) 
27. Antal personer kontaktperson SoL (vuxna) (5) 
28. Antal personer med ledsagning LSS och timmar (6 med totalt 18 timmar/v) 
29. Antal patienter med delegerad HSL insats som utförs av hemtjänstpersonal (117) 
30. Antal timmar schablon, delegerade HSL inkl träning 
  
 

 

Statistik Genomförandeplaner (IGP) 

642 brukare har IGP. Av dessa är 601 inom sex månader, medan 41 inte 

följts upp under de senaste sex månaderna.  

116 brukare saknar IGP. Två (2) brukare har avböjt. 

 

Jämförelse mellan 2021 och 2022 - Brukare med genomförandeplan: 

2021: 526 av 560 (94 procent)  2022: 642 av 760 (84 procent) 

  

Planen är över sex månader: 

2021: 47, plus åtta där uppgift saknas              2022: 41 

 

Brukare som saknar genomförandeplan: 

2021: 34 av 560                                                 2022: 116 av 760 

 



 
Datum 

2023-02-10 
 

 
Sida 

7(14) 
 

 

Notering: Det har skett en förändring i upplägg kring vilka brukare som ska ha 

genomförandeplan. Även de med mat som bistånd ska ha genomförandeplan, vilket inte var 

fallet 2021. Detta försvårar jämförelserna mellan åren. 

 

Socialförvaltningens volymer:  
  Jan Fe

b 
Ma
r 

Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Äldreomsorg                         
Totalt antal 
personer med 
hemtjänst 

418 42
2 

42
5 

422 417 416 423 440 436 439 440 442 

Beviljade 
hemtjänsttim
mar  

9 
539 

8 
60
1 

9 
22
3 

9 
044 

9 
189 

8 
385 

8 
835 

9 
059 

8 
432 

9 
028 

9 
297 

10 
012 

Genomsnittlig
t antal 
beviljade 
hemtjänsttim
mar 

22,7 20,
4 

21,
7 

21,4 22,0 20,4 20,8 20,6 19,3 20,
6 

21,1 22,
6 

Antal 
personer i 
särskilt 
boende 

88 87 88 84 85 84 81 82 83 80 79 73 

Antal nya 
beslut om 
särskilt 
boende 

3 5 1 1 0 0 2 2 1 5 4 5 

Antal beslut 
om särskilt 
boende som 
inte verkställts 
inom tre 
månader 

13 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemsjukvård                         
Antal 
patienter 
inskrivna i 
Kommunal 
Hälso- och 
Sjukvård 

429 44
8 

48
3 

493 518 543 537 554 576 581 630 772 

Antal 
patienter 
inskrivna i 
mobilt team 
via 
Hälsostaden 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 

Antal 
patienter 
inskrivna i 
mobilt team 
via 
Solljungahäls
an 

59 58 56 55 54 52 47 52 52 50 49 50 

Antal 
patienter 
inskrivna i 
mobilt team 
via 
Örkelljunga 
VC  

2 2 2 Inge
n 

upp
gift 

Inge
n 

upp
gift 

Inge
n 

upp
gift 

Inge
n 

upp
gift 

Inge
n 

upp
gift 

Inge
n 

upp
gift 

2 2 2 

LSS                         
Antal 
personer med 
beslut enligt 
LSS 

104 10
5 

10
7 

109 111 111 94    94 
  

    
94 

112 108 108 

Antal 
personer med 
boendestöd 

40 41 45 46 49 51 47 48 47 44 43 44 
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Antal LSS-
beslut som 
inte verkställts 
inom tre 
månader 

3 3 3 - - - 1 0 0 1 0 0 

IFO                         
Antal barn 
och unga i 
familjehem 

37 38 38 35 34 35 37 37 39 36 34 34 

Antal barn i 
HVB inkl. SIS 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 

Antal 
personer med 
Stödboende 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 

Antal 
personer med 
Skolplacering/
LSS 

2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Antal 
personer med 
Öppenvårdsin
satser 

56 58 67 - - - 43 37 28 37 38 35 

Antal vuxna 
missbrukare 
på institution 

1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

*Antal hushåll 
ekonomiskt 
bistånd 
inrikes födda 

56 52 49 58 54 56 47 51 52 49 52 ** 
Ing
en 
upp
gift 

*Utbetalt 
ekonomiskt 
bistånd 
inrikes födda  

441 
000 

43
2 
00
0 

40
3 

00
0 

474 
000 

414 
000 

437 
000 

383 
000 

419 
000 

469 
000 

445 
000 

484 
000 

** 
Ing
en 
upp
gift 

*Antal hushåll 
ekonomiskt 
bistånd 
utrikes födda 

45 35 34 32 32    33 
  

31 34 31 30 31 ** 
Ing
en 
upp
gift 

*Utbetalt 
ekonomiskt 
bistånd 
utrikes födda 

384 
000 

30
1 
00
0 

28
9 

00
0 

313 
000 

213 
000 

282 
000 

243 
000 

306 
000 

250 
000 

223 
000 

258 
000 

** 
Ing
en 
upp
gift 

Sjukfrånvaro 
% 

14,4
0% 

12,
24
% 

6,1
8% 

6,63
% 

7,78
% 

7,10
% 

6,63
% 

7,78
% 

9,46
% 

9,8
6%  

 
10,5

% 

10,
81
% 

 

  
Antal årsarbetare 2018 - 2022  

År Månad Antal årsarbetare  
2018 April 300,58 

  September 338,68 
2019 April 342,49 

  September 381,31 
2020 April 354,09 

  September 396,46 
2021 April 402,12 

  September 449,05 
2022 April 397,24 

  September 421,58 
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Antal KIA: 177 händelser under året är inrapporterade, varav 

riskobservationer 41, tillbud 97, olycksfall 39.   
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3 Ekonomi / Resultat   

3.1 

Resultat  

Resultatet år 2022 är ett underskott på 14,9 mkr gentemot budget.  

Intäkterna är 9,2 mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  

7,7 mkr      Bidrag 
1,6 mkr Hemtjänstavgifter 
  
Kostnaderna är 24,1 mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  
17 mkr Personalkostnader 
6 mkr Övriga kostnader  
1 mkr                Lokal och markhyror 
 
 

Covid pandemin och stigande inflation är de främsta bidragande faktorer 

bakom dem ökade kostnader för året 2022 vilket har blivit ett komplex år att 

navigera sig genom. Det som är mest direkt kopplat eller påverkat av 

pandemin är just personalkostnader som ökade med 6 mkr från 2021 då 

pandemin höll sig kvar till våren av 2022. Detta pga ett ökat bemanningstal. 

 

En utmaning för Socialförvaltningen har varit att ställa om verksamheten till 

den normala personalbemanningen. Med en minskning av personalkostnader 

på 10% för det sista kvartalet 2022 visar detta på att anpassningen går åt rätt 

håll. 

Förbrukningsmaterial hade också stigit kraftigt under pandemin år 2021 men 

med pandemins slut och snabb inbromsning av inköp av Covid relaterade 

artiklar märktes en minskning och därmed en besparing av 

förbrukningsmaterial på 3 mkr. 

 

I samband med pandemins slut började Rysslands krig mot Ukraina vilket är 

en annan bidragande faktor till den stigande inflationen som präglar 2022. 

För att ge ett tydligt exempel på inflationens påverkan på omkostnader kan 

vi jämföra elkostnader från 2021 på 1 323 mkr mot 2022 på 1 831 mkr dvs 

en ökning på en halv miljon.  

  

Övriga bidragande faktorer som påverkade resultatet, är bland annat ett 

beslut från Kommunstyrelsen som innebär att 500 tkr i statsbidrag från 

Migrationsverket har tagits bort från Socialnämnden våren 2022. 

Socialnämnden hade kostnader för månader januari till april. Beslutet togs 

inte hänsyn till dessa fyra månader vilket medfört ett underskott på strax 

över 200 tkr. 

 

En återbetalning till Migrationsverket på grund av felaktig ersättning 

resulterade i en minskning av likvidamedel på 580 tkr. 
 

Under hösten 2022 har både bemanningsenhet, Time Care och 

bemanningshandbok avvecklats/avslutats vilket inneburit vissa slut 

faktureringar i samband med uppsägning av avtal med Time Care.  
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Utfall för 2022 

Ofinansierade kostnaderna för heltidsnorm, borttagning av delade turer, 

minskade hyresintäkter, merkostnader pga inflation, ökande elkostnader, 

pandemins effekter med hänsyn till sjukfrånvarotröskeln pga restriktioner 

vid förkylningssymptom. Någon utökad ram för ökade volymer inom 

hemtjänst, LSS, korttids/fritids LSS, lagkrav såsom fast omsorgskontakt i 

hemtjänst. 

Underskottet för 2022 härleds till flera faktorer:  

- heltidsarbete som norm,  

- borttagning av delade turer,  

- ökat antal brukare inom hemtjänsten,  

- snabbare utskrivningar från sjukhus som medför större behov av 

biståndsinsatser och kommunal hälso- och sjukvård,  

- större antal brukare som är beviljade korttids/fritids LSS,  

- ett visst antal brukare med omfattande timmar personlig assistans 

som Försäkringskassan inte beviljat assistansersättning, 

- ett större antal familjehemsplaceringar,  

- kommunal egenregi för personlig assistans som har 

kostnadsutveckling över Försäkringskassan schablonersättning.  

  

Ovanstående faktorer kvarstår även under 2023 och därutöver tillkommer 

ökande kostnader kopplade till ekonomiskt bistånd, arvodet för 

familjehemsplaceringar, inflation/omvärldsfaktorer, färre statsbidrag, 

löneutvecklingen, driftskostnader. Prognosen är dock osäker med hänsyn till 

övriga budgetavvikelser som tidigare nämnts samt omvärldsfaktorer som 

driver på befintliga kostnader. 

  

Inflationen är en intensiv utveckling vilket kommer att påverka hela 

verksamheten exempelvis kostnader för bostadsanpassningsbidrag. 

  

 

Omställning till Nära vård innebär, inte bara fler insatser i hemmet, utan 

även mer avancerade insatser hos multisjuka patienter med omfattande 

omvårdnadsbehov vilket kräver mer resurser, avancerad kompetensnivå för 

vård- och omsorgspersonal, både hemtjänst sjuksköterskor och rehab. 

Hjälpmedelskostnaden påverkas också av detta, fler hjälpmedel, mer 

avancerade. Snabba hemgångar innebär också sjukare patienter initialt med 

mer insatser som sen kan minskas, även här belastas hemtjänst, rehab och 

hjälpmedelskontot i mycket större utsträckning än tidigare. 
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Nettoinvesteringar 2022 

 

Investeringsbudget 2022 uppges för året vara 3,5 mkr varav 1 500 mkr ska 

tas vidare med in i investeringsbudget för 2023 då den inte utnyttjas.  

Investeringar på 1 mkr genomfördes i Södergården under 2022.  

Investeringar var nödvändiga för att hålla Södergården modern och 

välfungerande med uppgraderingen av hissar och diverse nödvändiga 

inventarier i Södergården. 

  

 

 

 

    
Projekttid Totalutgift Årets investeringar 

Projektn

ummer 
Benämning 

projekt 
Startår Planerat 

färdigställt 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Avvikelse Budget Varav 

TB 

(ingår i 

budget) 

Utfall 

2022 
Avvikelse 

mot budget 

inkl TB 

  
Ombyggnad 

södergården 
2022 2024   

  
3,5 mkr 

  
1mkr -2,5 mkr 
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Bilaga 1, budget och utfall per enhet och verksamhet  

 

Nettoresultat(Mkr)                        Utfall  
        2022 

      Budget 
         2022 

Avvikelse 
     2022 

     Utfall 
      2021 

Verksamhetens intäkter 61 53 8 64 

Verksamhetens 
kostnader 

-298 -275 -23 -294 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-237 -222 -14,9 -230 
 

 

Verksamhet (Mkr) Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Avvikelse 

2022 

Utfall 

2021 

Nämnd -0,6 -0,7 0,1 0,2 

Ledningsadministration -8,5 -7,5 -1,0 -0,9 

Administration ÄO/HSL -4 -6,2 2,2 -0,9 

Hemtjänst -61,2 -53,5 -7,6 -2 

Boende -70,8 -63,9 -6,7 -5,8 

Administration -5,8 -7,2 1,5 0,5 

LSS -24,4 -20,3 -4,2 -1,45 

Personlig assistans -14,6 -12,3 -2,3 -4,2 

Funktionshinder, övrigt -5,9 -6,3 0,4 0,2 

IFO Vuxen -4,6 -5,5 0,9 -0,55 

IFO Barn och unga -27,0 -25,8 -1,3 -0,3 

IFO Ekonomiskt bistånd -9,4 -11 1,5 -1,2 

Flyktingverksamhet 2,7 -0,5 3,2 1,8 

AME -2,9 -1,3 -1,6 1,1 

Verksamhetens 

nettokostnader 

-237 -222 -14,9 -13,5 
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1 Verksamhetsberättelse 2022 

Viktiga händelser under året  

Kommunen är mitt i arbetet med att ta fram en kommuntäckande ny 

översiktsplan och arbetet, som är förvaltningsövergripande projektleds av 

stadsarkitekten på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under årets sista månader 

hölls ett omfattande samråd. Samrådsmingel hölls i Örkelljunga, Skånes 

Fagerhult, Åsljunga och Eket. Arbetet med översiktsplanen fortgår under det 

kommande året. 

Under 2022 har två planprogram varit på samråd. Det rör sig om planprogram 

för Origo – en ny stadsdel i Örkelljunga centrum, samt planprogram för 

Hjälmsjöro. Planprogrammet för Origo godkändes i juni i 

Kommunfullmäktige och nu inleds arbete med detaljplaner. Planprogrammet 

för Hjälmsjöro fortgår. 

Under året har detaljplan för Östra Spång 4:9 och 6:7 ”Skåneporten Sydväst” 

fått laga kraft, efter lång prövning i Mark- och miljödomstolen. 

Alla kommunens detaljplaner håller på att tolkas och digitaliseras. Arbetet 

inleddes under 2022 och förväntas färdigställas under 2023. 

Arbete med framtagande av ett nytt Kulturmiljöprogram pågår, där byggnader 

i Örkelljunga, Skånes Fagerhult, Åsljunga och Eket inventeras. 

Kulturmiljöprogrammet kommer att presenteras digitalt och vara till stor nytta 

i bland annat bygglovsprocesser. 

Bygglovs- och tillsynsärende ligger på en stabil nivå, dock med en gammal 

tillsynsskuld som växer. På grund av konjunktursläget kan en minskning av 

bygglovsärenden väntas under 2023, vilket ger förvaltningen utrymme att 

succesivt komma till rätta med tillsynsskulden. 

Att bedriva tillsyn och ha ett uppdaterat kulturmiljöprogram leder till 

skapande av attraktiva boendemiljöer för kommunens invånare, vilket 

anknyter till kommunens mål, mål 2 och planeringsprinciperna i den 

kommande översiktsplanen. 

Under åren har det framkommit att osäkerheten i fastighetsgränser är stor, 

vilket kan få betydande konsekvenser, till exempel i bygglovsprövning. 

Kommunens kart-, mät- och GIS-ingenjörer jobbar aktivt med att leta 

gränsrör, mäta in, och leverera data till Lantmäteriet. GIS är ett viktigt verktyg 

i hela kommunens arbete och utveckling, vilket har stor potential för ökad 

nytta och användning. GIS är ett verktyg för att öka kommunens servicenivå. 

En ny enhetschef har inlett en utvecklingsresa för Gata/park-verksamheten. 

Enheten arbetar med att bibehålla och utveckla kommunens offentliga miljö. 

Nya arbetssätt, framtagande av skötselområde med skötselplaner, och effektiv 

maskinpark är viktiga faktorer. Kommunens offentliga miljö ska 

kännetecknas av trygghet, säkerhet och vara tilltalande att nyttja och vistas i. 

Enheten behöver säkerställa att drift och underhåll utförs där kommunen har 

detta ansvar, samt utreda om drift och underhåll utförs där kommunalt ansvar, 

och huvudmannaskap saknas.  

Lokalvårdsenheten jobbar aktivt med resurser och kompetensförsörjning och 

skapar förståelse för detta viktiga arbete som enheten utför. Enheten ser över 
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arbetssätt och säkerställer rätt nyttjande av förbrukningsmaterial, vilket är 

viktigt både för miljö och ekonomi.  

Utveckling av verksamheten och framtidsutsikter  

Under 2022 beslutades att Kultur- och fritidsnämnden och 

Samhällsbyggnadsnämnden ska slås ihop till en nämnd. Det är också beslutat 

att det till denna nämnd ska knytas en förvaltningschef. Kommunen är mitt i 

processen kring omorganisation och därför kan årsredovisningen inte 

tydligare beskriva konsekvenserna av sammanslagningen eller 

framtidsutsikterna i detta avseende. 

Fortlöpande arbete för en stabil, kompetent och välmående organisation är en 

förutsättning för allt arbete inom förvaltningen. 

Under kommande år finns det några punkter av vikt: 

• Framtagande av ny Översiktsplan 

• Digitalisering av alla kommunens detaljplaner 

• Färdigställande av ett nytt Kulturmiljöprogram  

• Förhoppning om lanserande av E-tjänst för digital bygglovsansökan 

• Beta av den växande tillsynsskulden 

• Säkra fler fastighetsgränser 

• Utveckla hela kommunens användande av GIS 

• Framtagande av skötselområden med skötselplaner för offentlig miljö 

• Säkerställa att kommunal drift sker inom områden med kommunalt 

ansvar och endast där 

• Modernisering av gatubelysning görs för de kommande tre åren med 

syfte att energieffektivisera belysningsanläggningarna 

• Utbyggnad av obebyggd detaljplanelagd mark 

• Kommunikation, service och bemötande 

 

Måluppföljning och politiska satsningar 2022 

1.1.1 Mål: Under 2022 ska en E-tjänst för digital ansökan av bygglov 

lanseras 

 

Mätetal:  Lanserat Ja/Nej 

 

Aktiviteter: Äskat medel för system, ej beviljat för 2022 

 

 

Status: 2022-12-31 

Ej Lanserat 

 

Resultat: Målet Uppnås ej 
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1.1.2 Mål: Hur nöjd var du med möjligheten att använda digitala tjänster 

för ditt ärende? 

Mätetal:  NKI 

 

Aktiviteter: kontinuerligt uppdatera och anpassa befintliga system 

 

Status: 2022-12-31 

NKI: 68,2 (2021 73,3) 

 

Resultat: Målet uppnås ej. 

 

1.1.3 Mål: Hur nöjd var du med informationen på vår webbplats? 

Mätetal:  NKI 

 

Aktiviteter: Kontinuerligt uppdatera, förnya och tillgängliggöra 

informationen 

 

Status: 2022-12-31 

NKI: 64,8  (2021 61,3) 

 

Resultat: Målet uppnås 

 

1.1.4 Mål: NKI (insikt) aggregerat för Företag totalt, ska öka jämfört 

med föregående år” 

 

Mätetal:  NKI 

 

Aktiviteter: Säkerställa resurser, kompetens och utbildning i lagstiftning 

inom myndighetsutövningen. Fysiska besök och träffar med företag. Jobba 

med service och bemötande  

 

 

Status: 2022-12-31 

NKI: 72   (2021 59,6) 

 

Resultat: Målet uppnås 

 

1.1.5 Mål:  NKI (insikt) för bygglov totalt, ska öka jämfört med föregående 

år  

Mätetal:  NKI 

 

Aktiviteter: Säkerställa resurser, kompetens och utbildning i lagstiftning 

inom myndighetsutövningen. Jobba med service och bemötande 

 

 

Status: 2022-12-31 

NKI: 69  (2021 71,5) 
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Resultat: Målet uppnås ej. 

 

1.1.6 Politiska satsningar 

I budget för år 2022 gjordes några specifika politiska satsningar för 

samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Projektledare 300 tkr.  

Tjänsten är tillsatt från 1 juli 2022 efter en intern rekrytering. Projektledaren 

ansvarar för högre genomförandegrad på beviljade investerings- och 

exploateringsprojekt, samt säkerställa kvalitativ projektprocess och utförande.  

 

Jour och beredskap 700 tkr (500 tkr +200 tkr) 

En ny beredskapsorganisation är inrättad för barmarkssäsongen, april-oktober. 

Medarbetare är i beredskap för att framför allt säkerställa samhällsviktig 

funktion inom nämndens ansvarsområde. Även en utökning av 

vinterberedskapen är inrättad, med en utökning av beredskapsorganisationen 

även på vardagar.  

 

Fordon/Maskiner 250 tkr 

Kostnader för att säkerställa funktion på förvaltningens maskinpark, samt 

leasing, skatt och drivmedelskostnader. 

 

Översiktsplan 495 tkr 

Enligt projektplan för arbetet med framtagande av ny översiktsplan. Under 

delåret har en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gjorts, samt kostnader för 

samrådsprocessen.  
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2 Nyckeltal / Prestationstal 

För att tillgodose att förvaltningen sköts effektivt har ett antal nyckeltal tas 

fram. Dessa nyckeltal ska vara enkelt mätbara över tid, där man kan följa 

effektiviseringar i verksamheten och volymförändringar i förhållande till 

organisation och ekonomi. 
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3 Ekonomi / Resultat 

3.1 Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Resultat  

Resultatet år 2022 är ett överskott på 1,8 mkr gentemot budget.  

Intäkterna är 0,4 mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  

-0,4 mkr Interna ersättningar för tid i investeringsprojekt  
+0,6 mkr Fordonsförsäljning  
-0,2 mkr  Skogsavverkning 
+0,2 mkr Ersättning planavtal 
+0,2 mkr Div ersättningar bland annat från trafikskadetjänst 
+0,4 mkr Summa intäktsavvikelser  
  
Kostnaderna är 1,4 mkr lägre än budgeterat. Det beror främst på följande:  
+1,4 mkr Personalkostnader varav jourverksamhet vinter +0,9 mkr  
+1,4 mkr Summa kostnadsavvikelser  

 

Utfall för 2022 

Samhällsbyggnadsnämnden har ett överskott om 2,2 mkr för året.  

Administrationen har ett underskott på 0,1 mkr. Intäkt för tiddebitering i 

projekt är budgeterad här (-0,4 mkr) men utfall återfinns som minskad 

personalkostnad (+0,1 mkr). Övriga kostnader är lägre (+0,2) vilket är en 

konsekvens kopplat till det löpande arbetet med översiktsplanen. 

Gata- och parkverksamheterna har ett överskott på 1,3 mkr. Intäkterna 

överskrider budget med 0,6 mkr där fordonsförsäljning står för 0,6 mkr. 

Övriga kostnader överskrider budget med 0,2 mkr till följd av höga priser på 

drivmedel och el. Personalkostnaderna är 0,9 mkr lägre då jourverksamheten 

för hade resursbrist i början på året. Det har även varit lägre kostnader till 

följd av milda vintrar.  
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För bygglov, karta och planverksamheten är överskottet 0,5 mkr. Intäkterna 

är högre med 0,2 mkr. Bygglovsavgifterna är 0,1 mkr lägre men vägs upp av 

tillsynsavgifter på 0,1 mkr. Ersättning för planavtal ger 0,2 mkr för helåret.  

Överskott på 0,2 mkr för personal är en budgeterad fördelning som istället 

hamnat under administration i utfallet.  

 Städorganisationens överskott på 0,1 mkr är dels lägre personalkostnader 

med 0,3 mkr, dels högre kostnader med 0,1 mkr med ett generellt högre 

prisläge. Intäkterna är något lägre än budgeterat då köp av extrastäd inte 

kommer upp i budget.  

 

3.2 Vatten och avlopp 

 

Resultat  

VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller 

underskott reglerar skuld eller fordran till abonnenterna. Prissättning för 

försäljning av verksamhetens tjänster regleras i VA-lagen enligt 

självkostnadsprincipen. När avgifterna överstiger kostnaderna särredovisas 

dessa som en skuld till abonnentkollektivet. 

 

Utfall för 2022 

VA-verksamheten gjorde för 2022 ett överskott på 2,0 mkr mot det 

planerade 1,0 mkr. 0,6 mkr av dessa har använts för att täcka tidigare års 

underskott och resterande ligger som en skuld till abonnentkollektivet.  

 

 

Nettoinvesteringar 2022 

Investeringsbudgeten för 2022 uppgick till 57,5 mkr och utfallet är 17,5 mkr 

för samhällsbyggnadsnämnden inklusive vatten och avlopp en avvikelse på 

40,0 mkr.  
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Samhällsbyggnadsnämndens största investeringar för året har varit 

modernisering av gatubelysning samt asfaltering och beläggningsunderhåll. 

Dom stora avvikelserna är framförallt projekt som avser kommunaltekniska 

anläggningar för industriområden inom exploateringsområden. Här återfinns 

Ny anslutning till v24 (+4,5 mkr), Industriområde Skåneporten nordöst 

(+12,0 mkr) och Industrigata Norra Industriområde (+2,7 mkr). Budgeten för 

projekt som inte ingår i exploateringsområden var för året 9,3 mkr med ett 

utfall på 8,0 mkr.   

 

 

 

VA investeringarna för 2022 uppgår till 9,4 mkr med en budgetavvikelse på 

18,9 mkr. Även här är de stora avvikelserna kopplade till 

exploateringsområden och industriområde så som Industriområde Skånes 

Fagerhult (+3,0 mkr) och Skåneporten NO  (+8,2 mkr). Budget för 

investeringsmedel som inte är kopplade till exploateringsområden har varit 

17,1 mkr med utfall 9,4 mkr. Större avvikelser är för reinvesteringar i 

ledningsnät ett större överskott (+6,0 mkr) och ombyggnad VA-verk (+2,3 

mkr).  
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1 Verksamhetsberättelse 2022 

Viktiga händelser under året  
Invigning av aktivitetsområde Svennegårds park i Eket skedde under maj 
månad. Statistik på beläggning i hallar visar ökning, elevantal på kulturskola 
samt besökare på evenemang visar höga siffror. Lån på huvudbibliotek och 
från biblioteksbil ökar. Nytt boknings-och bidragssystem för föreningslivet 
samt bibliotekssystem för skol-och folkbibliotek är under implementering 
och väntas bli klart under 2023. Högläsningsprojekt på äldreboende har 
initierats under 2022 och är ett samarbete mellan studieförbund, 
folkbibliotek och socialförvaltningen där volontärer utför uppdraget.  
Både antal genomförda evenemang och antal evenemangsbesökare har nått 
rekord sedan år 2017. Sommarens musikevenemang på Hjelmsjöborg, av 
Malmö Opera, blev publikrekord när 423 besökare slöt upp under 
evenemanget. 
Under sommaren slutade förvaltningschefen, på egen begäran, vilket 
medförde en förflyttning av ledarskap av befintlig personal inom 
förvaltningen med två tillförordnade roller, en förvaltningschef och en 
bibliotekschef. Utifrån den lösningen har skolbiblioteken tappat 
skolbibliotekarietimmar under denna period vilket noteras på skolorna. En 
viss personalomsättning har ägt rum under 2022, i förvaltningens alla 
enheter, vilket inneburit kompetenstapp och fokus på introduktion av nya 
medarbetare. I stora drag har personal slutat efter flerårig tjänstgöring i 
kommunen, någon på grund av kommande organisationsförändringar och en 
del har angett att orsaken till uppsägning beror på att de önskar arbeta 
närmare hemmet.   

Utveckling av verksamheten och framtidsutsikter  
Under 2023 kommer fokus ligga på att slå ihop två förvaltningar till en 
förvaltning vid sidan om ordinarie uppdrag och målarbete. Det är alltså en 
större process som nu tar sin start där synergier ska hittas och effektivt arbete 
ska skönjas utifrån de likheter och olikheter som råder inom förvaltningarna.  
Hösten 2022 har även inneburit en väntan på politiska beslut, rörande 
nämndorganisation där samhällsbyggnads-och kultur- och fritidsnämnden 
slutligen beslutades slås samman. Utifrån det beslutet togs även i december 
beslut om att förvaltningschefen skulle sparas in på kultur- och 
fritidsförvaltningen, vilket har medfört oro i organisationen rörande 
verksamhetens framtid utifrån påverkan av hur budget 2023 kommer att bli. 
Speciellt har evenemangen som planeras ett halvår innan de äger rum, fått 
avstanna, rekryteringar likaså och avtal med samarbetspartner har även fått 
invänta budgetprocessen, vilket kan påverka 2023 års framgång för 
förvaltningens arbete. Generellt är det svårt att rekrytera fackutbildad 
personal inom kultur- och fritidssektorn och inför 2023 har förvaltningen nu 
flera vakanta tjänster som måste tillsättas så snart budgeten är satt.   
 
Arbetet med de nya objekten Hjelmsjö camping och klubblokalen på 
Junexvallen fortsätter och i början av 2023 ska beslut tas för internhyra av 
dessa. RFID-tekniken i utlåningsautomaterna på skol- och folkbiblioteken 
behöver uppdateras vilket beräknas kosta runt 70 tkr, vilket ska tas inom 
befintlig ram. Kommunens konstarkiv kommer att föras över till Mediaflow, 
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ett mer användarvänligt digitalt bildarkiv. Kommunkarta i egen produktion 
kommer att presenteras i samarbete med kommunens kartingenjörer. 
Kulturskolan och skol-och folkbiblioteken har beviljats externa stöd hos 
Kulturrådet samt Region Skåne för utveckling av exempelvis projektet 
Tvåornas kör, cello och pianosatsningar, läsfrämjande insatser för de små 
barnen och läsambassadör som arbetar med kommunens alla barn. 
Tillsammans med kommunledningsförvaltningen kommer en utredning av 
kommunens kundtjänst utföras för att se hur folkbiblioteken och kommunens 
receptionsarbete kan effektiviseras på sikt. (Externa bidrag för Kulturskolan: 
364 tkr samt 400 tkr till folkbiblioteken.) 
Föreningslivet behöver utvecklas och stöpas om utifrån nya förutsättningar 
och nya uppdrag. Förvaltningen går vidare tillsammans med 
utbildningsförvaltningen med Skolidrottsförbundets metod Skolidrotten, för 
att öka möjligheten till ökad fysisk aktivitet för barn och utveckling av 
ledarskap för unga inom föreningslivet. Avtal med RF-SISU Skåne har 
funnits under 2022 och dialog med företrädarna har ägt rum för hur vi kan 
utveckla samverkansavtalet under 2023. Senior sportschool kommer att 
fortsätta men på annat sätt och under annat namn under 2023. 
 
Discgolf har också varit en aktuell fråga under 2022 men har fått läggas på is 
på grund av försenad utredning av finansiering. Istället har förvaltningen 
erbjudit intresserade vägledning för att bilda en discgolf-förening för att 
istället börja i den änden. Dialog fortsätter.  
 
Omvärldsbevakning  
Priser har generellt stigit sedan oron i världen har ökat och påverkat räntor, 
inflation, bränsle- och elpriser. För förvaltningens del påverkar det artistpriser, 
driftkostnader för anläggningar, kostnader för gymnastikredskap, IT, media 
och medietransporter. Statliga medel för avgiftsfria lovaktiviteter för barn och 
unga uteblev 2022 och det är okänt om det kommer att bli möjligt att söka 
statliga lovmedel under 2023. Kulturrådets nationella stöd halveras under 
2023, både för bibliotek och kulturskolor. Från och med 1 juli 2022 finns ny 
lag om tillträdesförbud till simhall och bibliotek. Förbudet utfärdas av 
åklagare och den nya lagen rör personer som är 15 år och äldre. 
 

Måluppföljning och politiska satsningar 2022 
 
Kultur-och fritidsförvaltningens klimat- och miljövårdsarbete 
Ansökan för föreningsbidrag, lokalbokningar, biljettköp samt anmälan av 
deltagande i Kulturskola sker främst via digitala system. En digital 
evenemangskalender används som primär marknadsföringskanal, vilket 
möjliggör minskad miljöbelastning i form av minskat användande av 
trycksaker och minskat resande. Broschyrer byts successivt ut mot digitala 
alternativ. Inköp av belysning till aktivitetsytor är av lågenergityp och byts ut 
successivt efter behov. Fortbildningsdagar sker i större utsträckning via 
digitala kanaler vilket spar restider och effektiviserar verksamheten. 
Kulturskolans satsning i Skånes Fagerhult har genererat minskad 
miljöbelastning då en kulturskolepedagog gör en t/r resa framför att tio 
elever ska skjutsas fram och tillbaka till centralorten. 
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Biblioteksbilen, ett rullande bibliotek som har körschema utanför 
centralorten, kom i ordinarie drift under 2022. Konceptet bidrar till ett 
minskat bilresande i kommunen då personer som tidigare behövt ta bilen till 
sitt närmsta bibliotek nu kan låna böcker i sitt närområde i stället. I fjol 
satsade Örkelljunga kommun mer på e-media, som ett positivt komplement 
till befintliga bokköer på biblioteken. Genom att låntagaren kan ladda ned en 
eljudbok/e-bok från bibliotekswebben bidrar det till färre transporterade 
böcker mellan bibliotek samt färre fysiska resor till och från biblioteken. 

1.1.1 Antalet gästnätter i kommunen ska öka (Hotell, stugbyar, 
vandrarhem, camping och kommersiellt förmedlade privata 
stugor och lägenheter): 

 
Mätetal:  Antal gästnätter 
 
Aktiviteter: Tjänstekoncession på Hjelmsjö camping, marknadsföring 
 
Status: 2022-12-31 
 
Resultat: Kan ej bedömas. Se delårssiffran för att få en delvis 

bedömning. 
 
  
Målområde: Natur/sjöar/turism    
Mål 1. Örkelljunga kommun ska i planeringen verka för utveckling av 
turism, estetiskt tilltalande miljöer och kommunens rekreations- och 
friluftsområden.   
   
Mål för 2022   Prognos Helår   
Antalet gästnätter i kommunen ska öka (Hotell, stugbyar, 
vandrarhem, camping och kommersiellt förmedlade 
privata stugor och lägenheter)    

 Blir känt först 5 
april 2023. 

   
Under hösten 2022 genomförde Tillväxtverket, som tillhandahåller statistik 
rörande antal gästnätter, en nedskärning som innebär att de inte längre delger 
preliminär månadsstatistik utan i stället delger årsstatistik en gång per år och 
2022 års siffra blir därmed känt först 5 april 2023. Tillväxtverket baserar sin 
statistik från hotell, vandrarhem, camping, stugbyar samt kommersiellt 
förmedlade privata stugor och lägenheter med minst fem rum eller nio 
bäddar, som har svarsplikt.  
   
Från delårsrapporten:  
Per den 31 juli 2022 hade antalet gästnätter ökat från 17 410 till 20 222 
gästnätter, en ökning med 16 % jämfört med samma period förra året.  
  
Aktiviteter för att öka antalet gästnätter   
Aktiviteter för att öka antalet gästnätter    
Upphandling av tjänstekoncession på Hjelmsjö camping. Invigning av 
aktivitetsområdet Svennegårds park i Eket som är delfinansierat av Leader 
och stiftelsen Gripen. InfoPoints har auktoriserats för 2022 och tilldelats 
informationsmaterial. Hjelmsjö camping och de nya ägarna till 
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Kaptensgården i Åsljunga är nya InfoPoints. Under hösten 2022 ägde den 
årliga utbildningsresan rum för representanter till InfoPoints i kommunen var 
inbjudna till att delta. Årets resa innebar större kännedom om badsjöar i 
kommunen samt dialog med kommunens näringslivsutvecklare. Detta har 
medfört större kännedom om efterfrågade turistmål samt bättre kontakt 
mellan olika InfoPoints.  
Kulturmiljöernas potential samt möjliga filminspelningsplatser i kommunen 
har arbetats med i projektform i Familjen Helsingborgs kulturchefsgrupp där 
syftet är att marknadsföra kommunen mer. En grupp inom kommunen 
bestående av representanter från kulturenheten, näringslivet, 
samhällsbyggnad samt Örkelljunga hembygdsförening har arbetat med dessa 
projekt.   
 

1.1.2 Mål: Öka läsförståelse 
Målområde: Hälsosam skola/förskola  
Mål 4: Örkelljunga kommun ska verka för förbättrade studieresultat  
och mer jämlika förutsättningar för kommunens invånare.  
 
Mätetal:  Antal deltagare i olika målgrupper och aktiviteter.  
 
 
Aktiviteter: Bokstart, Boklek, Läseklubbar, Läsambassadör anställs, 

Sommar- och vinterboken, nyantagen skolbiblioteksplan 
implementeras under 2022.  

 
Status: 2022-12-31 
 
Resultat: Målet uppnås. 
 
 
     
Mål för 2022   Prognos Helår   
Elevernas läsförståelse ska förbättras jämfört med 
förgående år.  

Målet uppnås   

 
I samverkan med barnavårdscentralen delar biblioteken i Örkelljunga ut 
gåvokort vid barns födsel, där vårdnadshavare kan hämta barnets första bok, 
på sitt närmsta bibliotek. Vidare får 0-3-åringars viktiga vuxna en inbjudan att 
komma till sitt bibliotek och veta mer om vikten av läsning från tidig ålder 
samtidigt som barnet får en bokstartskasse med tuggvänliga böcker. 
Läsfrämjandearbetet startar från låg ålder och de unga invånarna får sitt första 
bibliotekskort senast vid 6 års ålder under biblioteksintroduktionen Boklek, 
som erbjuds alla förskoleelever. Bokdepositioner delas ut till förskolorna och 
det finns läseklubbar för flera åldrar att delta i. Sommar- och vinterboken 
arrangeras då barn och unga får en gratis bok om de läst fem böcker under 
loven.   
 
Resultat: Pågående läsfrämjande insats med läsambassadör har hittills, vid 
avstämningsmöte visat på ett gott mottagande hos elever tillika pedagoger på 
skolorna i kommunen. Under sommaren 2023 kommer vi att kunna ha en mer 
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mätbar utvärdering utifrån självskattningsenkät för att se projektets effekt av 
läsförståelse, efter projektet är slut. Utifrån projektrapportering kan det 
konstateras att flertalet elever har fått större intresse för läsning. Eftersom 
antalet deltagare i ordinarie läsfrämjande aktiviteter har ökat under 2022 
jämfört med 2021, enligt de nyckeltal som redovisas separat i stycket om 
nyckeltal, bedöms målet vara uppnått år 2022. 
 

1.1.3 Mål: Mål Mer jämlika förutsättningar och ökad läsning  
Målområde: Hälsosam skola/förskola  
Mål 4: Örkelljunga kommun ska verka för förbättrade studieresultat  
och mer jämlika förutsättningar för kommunens invånare.   
 
Mätetal: Antal Biblioteksbilsbesök, Läsfrämjande projektet Läsambassadör 
ska utveckla ett mätetal under 2022/2023.  
 
Aktiviteter: Lovverksamhet med Biblioteksbilen (under sommaren vid 

sjöarna). Biblioteksbilsbesök till förskolor och barngrupper i 
byarna. Föreningar uppmuntras att boka in Biblioteksbilen vid 
deras arrangemang.   

 
Status: 2022-12-31 
 
Resultat: Målet uppnås 
 
     
Mål för 2022   Prognos Helår   
Mer jämlika förutsättningar och ökad läsning  Målet uppnås   
 
Biblioteksbilsturerna hade uppehåll januari - mitten av april på grund av 
bilköp och montering av biblioteksinredning, så mätningen rör 8, 5 månader 
för 2022.  
Örkelljunga biblioteksbil har haft 676 besökare under året, varav 300 var 
barn och unga. Under fjolårets lov besökte 126 barn och unga biblioteksbilen 
(det vill säga 126 av ovannämnda 300 målgrupp). 
Under 2021 (mars-december) hade biblioteksbilen 171 besökare så under ett 
års tid har besöken till biblioteksbilens olika hållplatser fyrdubblats i runda 
tal. Turlistan är grundad på önskemål från allmänheten och kör idag till Eket, 
Tockarp, Åsljunga, Sönder Össjö och Skånes Fagerhult. Körturerna 
utvecklas kontinuerligt i samarbete med invånarna och förutom individuella 
besök kommer även det mobila biblioteket till förskolor, dagverksamhet 
samt äldreboenden utanför centralorten.  
  
Det externa läsfrämjande-projektet, med en anställd läsambassadör, startade 
hösten 2022 och pågår till sommaren 2023. Uppdraget är att väcka läslust 
med hjälp av tre riktmärken; sammanhang, nyfikenhet och självförtroende. 
Projektet pågår i kommunens skolor och på barnens fritid i samarbete med 
utbildningsförvaltningen och folk-och skolbiblioteken. Under hösten har 
läsambassadören arbetat med 307 elever på kommunens skolor. I juni 2023 
kommer läsambassadören presentera statistik på deltagarnas självskattning 
av hur deras läsning har utvecklats under projekttiden. 
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Digital delaktighetskampanj genomfördes under en månads tid på 
folkbiblioteken, för att bland annat visa databaser och handleda besökare i 
digitala och tekniska kunskaper. Kampanjen återkommer årligen. 
 
Resultat: Under året har förvaltningen synkroniserat biblioteksbilens 
körschema, så att barnpedagoger i de mindre byarna kunnat besöka 
biblioteksbilen, låna böcker och läsa för barnen. Den stora ökningen av 
biblioteksbilsbesökare, där nästan hälften utgör barn och unga, se avsnitt 
med nyckeltal, bidrar till bedömningen att målet uppnås under 2022. 
 

1.1.4 Mål: Mer jämlika förutsättningar - Kulturskolan  
Målområde: Hälsosam skola/förskola  
Mål 4: Örkelljunga kommun ska verka för förbättrade studieresultat  
och mer jämlika förutsättningar för kommunens invånare.  
  
Mätetal:  Antal inskrivna elever.  
  
Aktiviteter: Utökat utbud och på fler geografiska platser.   
  
Status: 2022-12-31 

  
Resultat: Målet uppnås 
 
Mål för 2022   Prognos Helår   
Mer lika förutsättningar  Målet uppnås   
  
Kulturskolan har låg taxa och erbjuder alltifrån instrumentutövning, dans, 
skrivande, bild och sång. Kulturskolan har haft 282 inskrivna elever, vilket 
är en ökning från 2021 års siffra om 245 elever.  
Under 2022 satsade politiken extra medel för att utöka utbudet i byarna, 
vilket har medfört att elever i byarna nu kan lära sig spela piano och gitarr 
exempelvis. Utöver det beviljade Kulturrådet kulturskolan ett bidrag om 364 
500 kronor för läsåret 2022/23 för projektet Tvåornas kör och en 
cellosatsning och även orkesterutökning. 10 procent av bidraget används 
även till administration. Under hösten erbjuds kommunens barn och unga en 
Literacykurs som är en blandning av bild och text. Det har varit ett 
efterfrågat ämne på Kulturskolan och 14 elever deltog under 2022. Denna 
kurs bekostas också av Kulturrådet. 
 
Resultat: Antalet inskrivna elever under 2022 har ökat från 245 till 282 
vilket har blivit möjligt genom extra medel för att utöka utbudet, speciellt i 
byarna. Köerna till verksamheten har minskats och nöjdheten ökar bland 
elever och vårdnadshavare vilket gör att målet bedöms vara uppnått. 
 

1.1.5 Mål: Barn och ungas fysiska aktivitet ska öka  
Målområde: Hälsosam skola/förskola  
Mål 5: Örkelljunga kommun ska verka för en skola/förskola som 

skapar förutsättningar för en god hälsa för kommunens 
invånare.  
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Mätetal:  Antal deltagare  
  
Aktiviteter: Utveckla vidare tillsammans med föreningslivet genom 

nätverkan, samverkan och föreningsstöd.  
  
Status: 2022-12-31.  
  
Resultat: Målet uppnås. 

     
Mål för 2022   Prognos Helår   
Barn och ungas fysiska aktivitet ska öka    Målet uppnås 
   
Lovaktiviteter för barn och unga genomfördes med hjälp av 22 föreningar och 
i samverkan med 4 företag där 2 195 barn och unga deltog jämfört med 2021 
års siffra om 1 902 aktiverade barn och unga. Lerduveskytte, tennis, golf, 
innebandy, taekwondo samt bad-och bowlingparty var några av aktiviteter 
som erbjuds under loven. (Bibliotekens aktiviteter för barn och unga räknas 
separat, se nyckeltal för den siffran) Under våren anordnades 
Örkelljungabarnens dag på Forum Örkelljunga där 703 små som stora barn 
besökte hoppaktiviteterna. Statliga lovaktivitetsmedel uteblev under 2022. 
  
Avtal 2022 med RF SISU Skåne om After School fanns. De övergripande 
aktiviteterna som genomförts under året var en fortsatt samverkan med 
idrottsföreningar i Örkelljunga inom ramen för After School. Det är en 
utmaning för föreningar och skolledningar att tillgodose behovet av ledare för 
aktiviteterna. Två föreningar har visat upp sina verksamheter och även 
bedrivit andra aktiviteter så som basket, gymnastik och fotboll, även drill och 
dans har erbjudits. Tillsammans har projektet haft 38 ledarledda 
aktivitetstimmar som besökts av 307 barn under första delåret. Utifrån samtal 
med arbetsgruppen fortsätter kommunen att arbeta för att få fler barn i fysisk 
aktivitet genom annan metod, genom Skolförbundets Skolidrotten, vilket på 
sikt även kan gynna kommunens föreningsliv. Aktivitetsområdet i Eket, 
Svennegårds park har invigts och därmed ökat möjligheter för spontan rörelse. 
 
Resultat: Barn och ungas fysiska aktiviteter har ökat sedan fjolåret, när vi 
tittar på lovaktivitetsstatistiken. Metod för att aktivera barn under sin vardag, 
sker en omdaning då After School inte har visat sig fungera väl. Men det finns 
inga siffror att jämföra med, då restriktionerna släpptes i fjol och det var 
aktiviteter som 2021 ej blev genomförda. Därav är mätestalet enkom grundat 
utifrån lovaktiviteterna.   
 

1.1.6 Politiska satsningar 
 
100 tkr - After School och Senior Sport School: Samtliga aktiviteter är 
implementerade. Delar av insatserna är fortfarande under utveckling. Senior 
Sports School kunde genomföras i våras, där 13 personer deltog vid 24 
tillfällen, merparten mellan 70-79 år. Kultur-och fritidsförvaltningen ser över 
möjliga utvecklingsvägar rörande aktivitetssatsningarna och för dialog med 
föreningslivet.  
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100 tkr - Föreningsstöd, lokal- och driftstöd: Stödet innebar att medel till 
föreningar kunde öka från 27 % i medel till 32% och som högst från 51% till 
60 %.  
  
100 tkr – Kulturskolan har permanentat ett utökat utbud och 
undervisning i Skånes Fagerhult: Det permanentade ökade utbudet, sång, 
blev omedelbart en succé och platserna fylldes direkt. Likaså har den 
permanentade verksamheten i Skånes Fagerhult blivit en framgång. 
Sammanlagt 20 nya elevplatser. 
  
50 tkr - Stöd till/byte av media: E-media har köpts in för dessa medel. 
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2 Nyckeltal / Prestationstal 
Folkbibliotek  
Verksamheten ansvarar för drift av två folkbibliotek samt biblioteksbilen.  
  

  
Antal utlån och omlån av fysiska 
medier 

  2022 2021     
Örkelljunga bibliotek 49 203 47 972     
Skånes Fagerhults bibliotek 
med skolbibliotek 5 600 5 200     
Skånes Fagerhults bibliotek 
utan skolbibliotek 359 479     
Biblioteksbilen 790  483     

 
 
 

  Antal nedladdningar av e-media 
  2022 2021     
E-bok och E-ljudbok  Ej ännu känd 3645     

  
Utlånen ökade på Örkelljunga bibliotek och via biblioteksbilen, medan 
Skånes Fagerhults biblioteks utlån sjönk ytterligare. Allt fler väljer att låna 
från biblioteksbilen i Skånes Fagerhult, vilket genererar färre lån på det 
integrerade folkbiblioteket på Bokelundaskolan.  
  
  

  Antal besökare     
  2022 2021     
Örkelljunga bibliotek 46 559 55 928     
Skånes Fagerhult utan 
skolbibliotek 121 222     
Biblioteksbilen 676 166     

  
Besöken minskade på Örkelljunga och Skånes Fagerhults bibliotek. Med stor 
sannolikhet orsakas den minskade siffran på Örkelljunga bibliotek på grund 
av den problematik som uppstått med ny besöksräknare som varit ur 
funktion då och då, samt hyllbytet i början av året som genererade två 
veckors stängt bibliotek. För samtidigt har valåret genererat extra besökare i 
samband med förtidsröstningen som var förlagd på Örkelljunga bibliotek. 
Under valet 2022 valde 2 979 personer att förtidsrösta i kommunen varav 2 
884 av dem gjorde det på Örkelljunga bibliotek. 
 
Biblioteksbilsbesökarna i byarna ökade markant. (Åsljunga: 43 besök, Eket: 
51, Skånes Fagerhult: 406, Sönder Össjö: 125 samt Tockarp: 51 besök.) Av 
dessa 676 besökare var 300 barn och 376 vuxna. Hållplatserna och tiderna 
kan variera under året utifrån dialog med barngrupper, daglig verksamhet, 
äldreboende och föreningsliv. 
  
  

  Meröppet på Örkelljunga bibliotek 
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  2022 2021     
Antal nyregistrerade 
meröppetkunder 62 59     
Antal besök under 
meröppettiderna 1 517 894     

  
Att ansöka om att få tillträde till Örkelljunga bibliotek under obemannade 
tider, det vill säga meröppet, har blivit alltmer populärt sedan starten 2020. I 
takt med övriga självbetjäningslösningar i samhället har även meröppet blivit 
ett självklart komplement för att kunna få ihop sin vardag. Idag har 190 
kunder tillgång till biblioteket kl 8-22 alla dagar om året. 35-64-åringarna är 
de som mest frekvent använder sig av tjänsten. 
  
  

  Örkelljungas fotosamling   
  2022 2021     
Antal besök under året  8 043 9 000     

Undantagsvis svenska sökningar så besöks fotosamlingen främst av personer 
i USA, Danmark, Norge, Tyskland och Antiqua & Barbuda, varav det 
sistnämnda landet kan förvåna. 
  

  
Aktiviteter av 
folkbiblioteken   

  2022 2021     
Deltagande Barn och unga 1 073 668     
Deltagande vuxna 718 347     

  
Under våren slopades de sista pandemirestriktionerna och lusten till att 
aktivera sig och uppleva saker tillsammans på sin fritid ökade därmed, vilket 
går att skönja i statistiken.  
  

  
Läsfrämjande insatser för barn och 
unga 

  2022 2021     
Sommar-och vinterboken 
tillsammans deltagande 272 270     
Bokstartskassar utdelade 
inklusive biblioteksintro 69 68     
Antal tillfällen 
bokdepositioner till 
förskolor 77 50     

  
Förutom sedvanliga läsfrämjande insatser exempelvis läseklubbar för barn 8-
16 år och biblioteksintroduktion genom boklek för kommunens 
förskoleklasser, har även en författare anställts som kommunens 
läsambassadör, där uppdraget är att främja läsning via skolan, folk- och 
skolbiblioteken. Sedan hösten 2022 har läsambassadören träffat och arbetat 
med 307 elever på olika skolor genom olika infallsvinklar som passar 
respektive klass och grupp. Arbetet fortskrider under 2023 och i juni 
kommer en självskattningsenkät skickas ut för att mäta utvecklingen hos 
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deltagarna. En form av uppföljning kommer också att ske på något sätt. 
Projektet, som är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen bekostas av Kulturrådet. 
 
Skolbibliotek  
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att skolbibliotekarien är 
fackutbildad samt ges möjlighet till kompetensutveckling medan 
utbildningsförvaltningen ansvarar för uppföljning av 
skolbiblioteksverksamheten i deras övergripande kvalitetsarbete för skolan. 
Sedan 2022 finns en ny uppdaterad skolbiblioteksplan som en grupp från 
båda förvaltningar arbetar efter.  
Under året har skolbibliotekarietjänsten på Utbildningscentrum sänkts från 
80 % till 50 % efter dialog mellan rektor och förvaltningschef. Orsaken är 
grundad på minskad verksamhet för skolbibliotekarien på skolan. 
 
 
Kultur, evenemang och fritid   
En mer målgruppsbaserad prismodell har initierats, dvs högre biljettpris på 
inomhuskonserter med en äldre publik och gratis evenemang utomhus för 
barn och unga, exempelvis trollkarl på scenen på Ingeborrarps 
friluftsmuseum med 80 personer i publiken. 
 
Antal evenemang    
2022 2021   
19 14  

 
Antal evenemangsbesökare 
2022 2021   
1989 1288   

 
Både antal genomförda evenemang och antal besökare har nått rekord sedan 
år 2017. Under 2022 har 19 evenemang genomförts av kultur- och 
fritidspersonal eller i samarbete med exempelvis föreningslivet. (Följande 
räknas inte in i ovan statistik: nationaldag, kommunens julbord för anställda, 
mässor eller föreningsevenemang). 13 av 19 event har ägt rum i Forum 
Örkelljunga och resterande har placerats i Åsljunga, på Ingeborrarps 
friluftsmuseum, Dalenscenen, Hjelmsjöborg. Eket bygdegård har varit värd 
för Musik i syds konserter. Ett nytt besöksrekord slogs under ett 
musikevenemang när Malmö Opera gästade för första gången Hjelmsjöborg. 
423 besökare slöt upp under evenemanget. 
 
Riksettanrallyt genomfördes för 20 året, med medel från kommunstyrelsen. 
Arrangör var SMK Örkelljunga med stöd av kultur- och fritidsförvaltningen.  
 

 Lovaktiviteter (Fritid/Föreningar)   
  2022 2021     
Antal barn 
och unga 

2195 1 902 
   

 
Hallhyra, avbokningsavgifter 
2022 2021   
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346 752 kronor 194 290 kronor  
 

När restriktionerna för pandemin togs bort under våren 2022 ökade 
intäkterna för hallhyran och beläggningen är nu i fas som före pandemin. 
Forum Örkelljunga har också haft några större bokningar, bland andra 
företag och SM i trampolin. Valet 2022 bidrog också till de ökade intäkterna 
vid sidan om ökade ströbokningarna. 

 

Kommunens förskoleklasser (115 elever) har deltagit på den årliga 
hembygdsdagen för förskoleklasser, på Ingeborrarps friluftsmuseum. Det är 
ett traditionellt samarbete med utbildningsförvaltningen och Örkelljunga 
Hembygdsförening. 
 
Kulturskola  
”Karusellen”, som är en musikdag där kulturskolan träffar alla i årskurs 1 
och 2 för att tillsammans musicera, ha musikteori och prova på en mängd 
musikinstrument, genomfördes under 7 veckor under våren. Alla skolor 
utanför centralorten besöktes och Mårdenskolan och Beringskolan bjöds in 
till kulturskolans lokaler.  
  
Elevkonserter med alla instrumentgrupper har genomförts. Speldagar på 
helgen har genomförts för båda slagverksensemblerna, Musse 2 och 
Paradorkestern. Projektet ”Tvåornas kör” hade konsert i april på Forum 
Örkelljunga och publiken fick då höra projektredovisningen från ett 
hundratal sjungande barn.  
  
I maj genomförde Musse 2 och Minimallets två konserter i Sparbanken 
Boken Blackbox för förskolebarn. Den 19 maj genomfördes två konserter för 
kommunens alla mellanstadieelever och på kvällen framträdde 
Paradorkestern, alla drillgrupper, Musse 2, alla dansgrupper, Minimallets, 
Klubblaget och stråkensemblen i ett fullsatt Forum.   
  
I maj var det ”Blåsmusikens dag” och Paradorkestern spelade utanför ICA i 
Örkelljunga. På eftermiddagen samma dag var det Öppet Hus med ca 70 
besökande. Under Örkelljungadagarna framträdde Paradorkestern och en 
sångsolist. Traditionsenligt deltog Paradorkestern och drillgrupper vid 
nationaldagsfirandet i Dalen. Som avslutning av vårterminen tågade 
drillelever och Paradorkestern i studenttåget.  
  
Antal inskrivna elever 
2022 2021   
282 245  

 
Kulturskolan har haft 282 elever, vilket är det högsta antalet elever sedan 
2015. Utöver detta hade vi en provperiod under hösten för en Literacy-kurs, 
en blandning mellan bild och text. Elevantalet var sammanlagt 14 stycken 
barn/ungdomar. Detta finansierades av Kulturrådet. Tack vare extra tillskott i 
budgeten har Kulturskolans köer kunnat minimerats och barn boende i 
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byarna har på enklare sätt kunnat delta i undervisning som förläggs i byarna. 
Vid årsskiftet har Kulturskolans verksamhet främst kö till piano, dans, drill 
och sång. 
 

 Fördelning av elever utifrån kurs 
  2022 2021     
Musik 147 124     
Drill 80 66     
Dans 43 43     
Blåsmix 9 6     
Skrivarverkstad 3 3    

 
Under 2022 minskades kön till kulturskolans verksamhet delvis tack vare 
politisk satsning där 20 nya platser kunde erbjudas. Mest var det kö till 
piano, dans, drill och sång. 
 
Turism  
Under året har förvaltningens kommunikatör utvecklat Uppleva och göra -
sidorna på kommunens webbsida, som riktar sig till turisterna. Utöver det 
odlas kontakten med nuvarande sju InfoPoints, en enklare form av 
turistinformation som erbjuds av företag i kommunen. Örkelljunga bibliotek 
är auktoriserad Turistinformation, kommunens enda bemannade sådan, där 
bibliotekspersonal bistår turister med personlig service, fiskekortsförsäljning, 
kartor och broschyrer över närområdet. Under 2022 påbörjade produktion av 
egen kommunkarta som lanseras under våren 2023.   
 
Marknadsföring av bygden 
Genom kulturchefsnätverket i Familjen Helsingborg har projektet “Film i 
familjen” initierats. Familjen Helsingborg har under våren beviljats externa 
medel för att utreda hur nordvästra Skåne ska kunna locka till sig TV-och 
filmproduktioner då man ser stor potential i Familjen Helsingborgs ytterst 
varierade landskap, storstadsmiljöer såväl som landsbygd och nationellt 
intressanta kulturmiljöer, som potentiella inspelningsplatser. Under hösten 
träffade projektledaren tjänstepersoner från olika förvaltningar samt 
Ingeborrarps friluftsmuseum för att tipsa om potentiella unika platser vilket 
kan komma att mynna ut i en marknadsföring gentemot filmindustrin.  
 
Ytterligare ett projekt ”Industri-och kulturarv” har bedrivits via 
kulturchefsnätverket, vars mål har varit att tillgängliggöra kulturmiljöer och 
besöksmål i Familjen Helsingborg. Medel från Region Skånes 
kommunsamverkansprojekt söktes 650 tkr som sedan beviljades och en 
projektledare anställdes. Under 2022 genomförde projektledaren en 
inventering i samtliga kommuner. Projektet avslutas 2023 och kommer 
förmodligen följas upp med en ny ansökan där förslag på aktiviteter 
presenteras för kommuner som vill marknadsföra sitt kulturarv genom en 
framkommen metod. 
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3 Ekonomi / Resultat 

 

Resultat  
Resultatet år 2022 är ett överskott på 0,3 mkr gentemot budget.  
Intäkterna är 1,6 mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  
+1,0 mkr Externt finansierade projektmedel har erhållits, exempelvis 

Stärkta bibliotek och kulturskolebidrag. 
+0,3 mkr Interna ersättningar  
+0,3 mkr Externa intäkter ex hyra Forum, hallar, Kulturskolan 
+1,6 mkr Summa intäktsavvikelser  
  
Kostnaderna är 1,3 mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  
-1,0 mkr Kostnader relaterade till externt finansierade projektmedel har 

erhållits, exempelvis Stärkta bibliotek och kulturskolebidrag. 
- 0,3 mkr Övriga kostnader  
-1,3 mkr Summa kostnadsavvikelser  
 

Utfall för 2022 
Kultur- och Fritidsnämndens överskott på 0,3 mkr för 2022 är främst från 
gymnasieskolbiblioteksverksamheten till följd av lägre tjänstgöringsgrad 
under 2022 i dialog med Utbildningsnämnden. Nämnden har också haft lägre 
personalkostnader när förvaltningschef slutade.  
Uthyrning av Forum och hallar genererar ett mindre intäktsöverskott. 
Evenemang i Forum har haft både högre kostnader och intäkter men är i linje 
med nettobudgeten.  
 
 

Nettoinvesteringar 2022 
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Anläggning Eket har genomförts som ett Leaderprojekt med finansiering 
från Jordbruksverket och stiftelsen Gripen som invigdes under maj månad. 
Ansökan om slututbetalning är inskickad till Jordbruksverket för 
delfinansiering av projektet.  
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Bilaga 1, budget, prognos och utfall per enhet och verksamhet  
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