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Daniel Coloka (S)
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Henrik Sandén, planeringschef
Eva Sturesson, stadsjurist
Malin Lundberg, kanslichef

Utses att justera: Lars Nyander, Eric Sahlvall Paragrafer: 225-228

Sekreterare ___________________________________________________
Linda Wahlström

Ordförande ___________________________________________________
Robin Holmberg

Justerare ___________________________________________________
Lars Nyander, Eric Sahlvall
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-10-28

Datum för anslags uppsättande: 2020-11-05

Datum för anslags nedtagande: 2020-11-27

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Linda Wahlström
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

225 Val av justeringspersoner och dag för justeringen 2020/1

226 Godkännande av dagordningen 2020/2

227 Delårsrapport per 31 augusti 2020 2020/3

228 Budget 2021 och plan 2022-2023 2020/229
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KS § 225 Dnr. KS 2020/1

Val av justeringspersoner och dag för justeringen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av ordföranden och två justerings-
personer.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Lars Nyander (S) och Eric Sahlvall (L) till att justera dagens protokoll.

att justeringen äger rum onsdagen den 5 november 2020.
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KS § 226 Dnr. KS 2020/2

Godkännande av dagordningen

Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
nämndens möten och dagordningen till sammanträdena.

Styrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan 
godkännas.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen
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KS § 227 Dnr. KS 2020/3, Annat dnr

Delårsrapport per 31 augusti 2020

Ärendebeskrivning
Kommunledningen har sammanställt en delårsrapport med utfallet per den 31 
augusti och en prognos över utfallet för helåret 2020. Delårsrapporten innehåller 
även uppföljning av nämndernas utvecklingsmål samt en redogörelse för bolagens 
utveckling under perioden.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-14

• Delårsrapport per 2020-08-21

• Uppföljningen av handlingsplan för utveckling av besöksnäringen 2018-2021

Föredragande tjänstepersoner
Ekonomichef Stefan Marthinsson föredrar ärendet.
T.f. VD Ängelholmshem Mikael Bornandersson informerar om delårsrapporten för 
Ängelholmshem och Ängelholmslokaler.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

 att godkänna delårsrapporten.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunrevisionen.

Beslutet ska expedieras till
Ekonomi och kvalitet
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KS § 228 Dnr. KS 2020/229, Annat dnr

Budget 2021 och plan 2022-2023

Ärendebeskrivning
Budget för 2021 och plan för 2022-2023 är framtagen av de Blågröna 
samarbetspartierna (M, C, L, KD och Mp).

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterad 2020-10-14

• Budget 2021 och plan 2022-2023

• Sammanställning över budgetförändringarna gentemot budgetdirektiv

• Protokoll Central samverkan 2020-10-13 inklusive fackens yrkande

• Förslag på ändring av taxor från nämnderna

• Budgetförslag 2021 och plan för 2022-2023 från Socialdemokraterna

Deltar inte i beslutet
Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) meddelar att de inte deltar i beslutet 
samt anhåller om lov att bifoga en protokollsanteckning vilket medges.

Yrkande
Bifall till föreliggande förslag till beslut i tjänsteutlåtandet från följande:
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD), 
Charlotte Engblom Carlsson (L) och Eric Sahlvall (L).

Bifall till budgetförslaget från (S) från följande: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) 
och Fanny Krumlinde Handreck (S).
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Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet 
om bifall till förslag till beslut i tjänsteutlåtandet bifallits. Omröstning begärs. 
Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla förslag till beslut 
i tjänsteutlåtandet röstar JA, ledamot som vill bifalla yrkandet om bifall till 
budgetförslaget från Socialdemokraterna röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 8 JA-röster, 3 NEJ-röster samt 2 som avstår från att 
rösta enligt följande:

JA-röster: Charlotte Engblom Carlsson (L), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD), 
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Ola Carlsson (M), Karl-Erik Asp (M), 
Christina Hanstål (M) och Robin Holmberg (M).

NEJ-röster: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och Fanny Krumlinde Handreck (S).

AVSTÅR: Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Skattesats
att skattesatsen fastställs till 20,49 procent för år 2021 vilket är oförändrat jämfört 
med 2020,

Mål för koncernbolag
att koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att uppfylla 
de mål som anges i ägardirektiven inom kommunfullmäktiges olika målområden. 
Bolagen ska också uppfylla ägardirektivens krav på ekonomiska utveckling.

Kommunövergripande mål
att fastställa målen om god ekonomisk hushållning enligt framlagt förslag,

Fastställande av budget för år 2021 och plan för åren 2022-2023
att fastställa driftbudget för 2021 och plan för 2022-2023 enligt framlagt förslag,

att fastställa investeringsbudget för 2021 och plan för 2022-2023 enligt framlagt 
förslag,
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att fastställa exploateringsbudget för 2021 och plan för 2022-2023 enligt framlagt 
förslag,

att fastställa resultatbudget för år 2021 och resultatplan för åren 2022-2023 för 
kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade 
verksamheter enligt framlagt förslag,

att kvalitetsdeklarationerna för år 2021 fastställs enligt framlagt förslag,

att uppdragen till nämnderna för år 2021 fastställs enligt framlagt förslag,

att fastställa att nya verksamhetslokaler uppförs och tas i bruk för åren 2021-2025 
enligt framlagt förslag,

Upplåning
att under år 2021 inte uppta några nya  långfristiga lån för finansiering av 
investeringar inom den skattefinansierade verksamheten och att den totala 
låneskulden får uppgå till maximalt 240 mnkr,

att under år 2021 uppta långfristiga lån på ytterligare 40 mnkr för finansiering av 
investeringar inom va-verksamheten och att den totala låneskulden får uppgå till 
maximalt 740 mnkr,

Starttillstånd
att det i budget 2021 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika 
projekt, 

Nya alternativt förändrade taxor och avgifter
att anta ny taxa för vatten- och avloppsverksamheten från och med 2021-01-01
enligt framlagt förslag,

att anta ny taxa för kart- och mätuppdrag från och med 2021-01-01 enligt framlagt 
förslag,

att succesivt införa ny taxa för parkering under 2021 enligt framlagt förslag. Taxan ska 
vara helt införd senast 2021-04-30,
 
att anta ny tomtköavgift på 400 kr per kalenderår från och med 2021-01-01,
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Borgensramar
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmshems låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 714 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,

att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmslokalers låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 200 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,

att borgensavgiften för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler under 
2021 ska uppgå till 0,35 % av utnyttjad borgensram,

Omfördelning av budgetmedel
att uppdra åt ekonomichefen att vid behov omfördela budgetposter inom 
driftbudgeten vad det gäller hyra av nya lokaler samt övriga justeringar av teknisk 
karaktär som inte har någon resultatpåverkan.

Reservation
Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och Fanny Krumlinde Handreck (S) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för sitt eget budgetförslag som avslagits.

”skriftlig reservation”

Protokollsanteckning
”Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet, eftersom vi kommer lägga ett 
eget budgetförslag för Ängelholms kommun för 2021 och planåren 2022-23 inför 
kommunfullmäktiges möte om budget den 23 november”.

Beslutet ska expedieras till
Samtliga nämnder
Ekonomichef
Budgetchef
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