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KSAU § 1                  Dnr. KS 2020/48  

Val av justeringspersoner och dag för justeringen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll ska justeras av ordföranden och två 
justeringspersoner.

 
Beslut
1. Till att justera dagens protokoll utses Liss Böcker (C) och Lars Nyander (S).

2. Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm måndagen den 27 januari 2020.

_____
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KSAU § 2                  Dnr. KS 2020/49  

Godkännande av föredragningslistan KSAU 2020

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

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

 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Dagordningen godkänns.

_____
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KSAU § 3                        

Information om kommunens digitaliserings- och IT-säkerhetsarbete 

Ärendebeskrivning
Servicestödschef Maria Sjödin Nilsson och driftsansvarig Simon Larsson informerar om 
kommunens pågående och planerade digitaliserings- och IT-säkerhetsarbete.
 
 
_____
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KSAU § 4                  Dnr. KS 2019/38  

Information om detaljplan Munka Ljungby 3:11 (Ny grundskola)

Ärendebeskrivning
Planhandläggare Edvin Hansson informerar om pågående planarbete med detaljplan 
Munka Ljungby 3:11 (Ny grundskola).
 
 
_____
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KSAU § 5                        

Avstämning samverkansavtal med Trafikverket

Ärendebeskrivning
Chefsstrateg Lena Åström informerar om förslag till nytt samverkansavtal med Trafikverket. 
Utskottet diskuterar innehållet i det nya förslaget.
 
 
_____
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KSAU § 6                  Dnr. KS 2019/505  

Försäljning av fastigheten Handbollen 1 till Fastighets KB 
Handbollen 1

Ärendebeskrivning
Kommunen har genom markanvisningstävling (KS 2016/557) rörande Fridhemsområdet, 
utsett fem företag som fått ensamrätt att förhandla om detaljerna i kommande köpekontrakt. 
Skanska utsågs till exploatör för kvarteret 2, numera fastigheten Handbollen 1. 

Skanska har för avsikt att, med start våren 2020, påbörja byggnationen av 110 st. 
hyresbostäder om 1 till 4 RoK fördelat på fyra byggnader, med en preliminär inflyttning vid 
årsskiftet 2021/-22. Ambitionen är skapa ett stadsmässigt kvarter med identitet och nöjda 
boende i moderna hyresrätter. Etableringen sker i enlighet med gällande detaljplan. Skanska 
har ansökt om bygglov i september 2019 (v36). 

Genomförandet kommer att ske i ett för projektet bildat bolag, ”Fastighet KB Handbollen 1”, 
som är ett projektbolag helägt av Skanska Sverige.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med KB Stengrunden 500459, under 
namnändring till Fastighets KB Handbollen 1, upprättat förslag till köpekontrakt. Bolaget har 
undertecknat avtalet.

Innehållet i köpekontraktet är baserat på villkoren som stipulerades i markanvisningstävlingen:
en väl utnyttjad byggrätt, starttidpunkt, erbjuda något unikt som avviker från standard, en 
arkitektoniskt tilltalande och hållbar bebyggelse samt stadsmässigt utförande,
se köpekontrakt med bilagor samt kartskiss.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 18 december 2019
Av KB Stengrunden 500459 signerade köpekontrakt med bilagor
Projektbeskrivning från Arkitektlaget i Skåne 
Kartskiss

Föredragande tjänsteperson
Mark- och exploateringsingenjör Sara Elmefjärd föredrar ärendet.
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Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från följande: Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), 
Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med KB Stengrunden 500459 avseende 
Handbollen 1

_____

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KSAU § 7                  Dnr. KS 2020/18  

Gallring av pappershandlingar efter skanning

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun deltar tillsammans med 15 andra skånska i kommuner i ett E-
arkivssamarbete där syftet är att möjliggöra för E-arkivering av handlingar från de olika 
ärendehanteringssystemen.

Att gallra pappershandlingar efter skanning är ett steg i att digitalisera handläggningen och inte 
behöva arbeta med både pappershandlingar och digitala handlingar i samma ärende. En effekt 
är att det blir en tydlighet i vart informationen finns och är viktigt för spårbarhet av handlingar 
och ärenden, nu och i framtiden.

Beslutet om skanning har också effekter i att administrationen blir mer effektiv med slopat 
dubbelarbete samt att kostnaderna sänks.

Enligt arkivreglementet 11§ kan arkvimyndigheten fatta beslut om gallring för alla nämnder i 
kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 9 januari 2020

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef nämndkansliet Mats Ulfwinger föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta såsom arkivmyndighet

att godkänna att gallring får ske av pappershandlingar efter skanning till verksamhetssystem, 
innan gallring påbörjas ska samråd med kommunarkivarien ske

att beslutet gäller alla nämnder i Ängelholms kommun

_____

Beslutet expedieras till:
Alla nämnder
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KSAU § 8                  Dnr. KS 2019/449  

Plan för krisberedskap 2019-2022

Ärendebeskrivning
Plan för krisberedskap har en paraplyfunktion för de dokument som beskriver Ängelholm 
kommuns krisberedskapsarbete. Innehållet syftar till att (1) uppfylla krav enligt Lag (2006:554) 
om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (LEH) och(2) att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som 
beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018-
09779). 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-01-14
Plan för krisberedskap 2019-2022
Bilaga I Utbildning och övning för krisberedskap 2019 – 2022
Bilaga II Användning av ersättning för krisberedskap

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från följande: Lars Nyander (S), 
Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att fastställa Plan för krisberedskap för Ängelholms kommun 2019-2022 inklusive Bilaga I 
Utbildning och övning för krisberedskap 2019-2022 och Bilaga II Användning av ersättning för 
krisberedskap.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör
Kommunikationschef
HR-chef
Säkerhetschef
Krisberedskapssamordnare
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KSAU § 9                  Dnr. KS 2018/21  

Angående uppdrag att införa en kommersiell bilpool i central 
förvaltning

Ärendebeskrivning
Att införa en kommersiell bilpool i central förvaltning har utretts i omgångar sedan 
kommunfullmäktige lämnade ett uppdrag i frågan i samband med beslut om budget 2018.

Det tänkta upplägget har varit att de bilar som finns tillgängliga för bokning vid Stadshuset 
även ska kunna bokas av privatpersoner under vissa tider. För att undersöka hur detta skulle 
kunna genomföras har en marknadsanalys genomförts.

Parallellt med utredningen om en kommersiell bilpool har kommunstyrelsen lämnat ett 
uppdrag att utreda och föreslå en sammanhållen organisation för kommunens fordonspark. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2020
Protokollsutdrag KS den 17 april 2019, § 65, Förstudie - Upphandling av bilpool avseende central 
förvaltning
Protokollsutdrag KSAU den 30 oktober 2019, § 127, Uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen 
organisation för kommunens bilpark

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Henrik Sandén föredrar ärendet.

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande:  Lars Nyander (S), 
Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD) och Liss Böcker (C).
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna att utredningen avseende införande av en kommersiell bilpool i central 
förvaltning pausas, samt

att de bilar som finns tillgängliga för bokning vid Stadshuset ska ingå i utredningen om en 
sammanhållen organisation för kommunens fordonspark.

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle, Annika Enberg
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KSAU § 10                  Dnr..KS 2019/343 PL 2019-0018

Planbesked Detaljplan Barkåkra 50:3 Bilindustri

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för del av fastigheten Barkåkra 
50:3. Enligt planansökan gäller det planläggning för en bilfabrik med fabrik, testbana, lager, 
kontor, personalutrymmen och med ett tillhörande upplevelsecenter eller museum.

Detaljplanen förväntas antas kvartal 2 år 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 13 december 2019
Bilaga 1. Checklista för planbesked den 13 december 2019
Bilaga 2. Ansökan om planbesked den 29 oktober 2019
Bilaga 3. Kommunledningens yttrande den 20 november 2019

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från följande: Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), 
Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och Robin Holmberg (M).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att meddela positivt planbesked, för del av Barkåkra 50:3 m fl,

att uppdra åt huvuduppdrag Samhälle att pröva planläggning av området, samt

att barnkonventionen och barnperspektivet ska beaktas och dokumenteras i planarbetet.

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle, Planenheten
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KSAU § 11                  Dnr. KS 2019/21  

Uppföljning av intern kontrollplan kommunstyrelsen 2019

Ärendebeskrivning
Rapportering av utfallet av den interna kontrollplanen ska tas fram och beslutas av 
kommunstyrelsen årsvis. Nedan redovisas utfallet av intern kontrollarbetet för 
kommunstyrelsens egna verksamheter för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-16
Bilaga Rapport internkontrollplan 2019 – KS

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapportering av intern kontroll för verksamhetsåret 2019 för kommunstyrelsens 
verksamheter.

_____

Beslutet expedieras till:
Servicestöd Ekonomi & kvalitet
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KSAU § 12                  Dnr. KS 2019/520  

Antagande av intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020

Ärendebeskrivning
Under år 2017 har kommunstyrelsen antagit en ny policy för intern kontroll. I policyn beskrivs 
hur nämnder och bolagsstyrelser inför varje verksamhetsår skall besluta om en  
internkontrollplan som har fokus på prioriterade åtgärder och granskningar utifrån 
dokumenterade riskanalyser. Interkontrollplanen ska tas fram och beslutas av 
kommunstyrelsen årsvis. Nedan redovisas förslag till ny internkontrollplan för 2020.

Beslutsunderlag
Bilaga Förslag till internkontrollplan KS för 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslag till internkontrollplan för 2020 för kommunstyrelsens verksamheter.

_____

Beslutet expedieras till:
Servicestöd, ekonomi och kvalité
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KSAU § 13                  Dnr. KS 2019/225 FUN 2019/208

Svar på uppdrag att utreda möjligheten att etablera fler 
uteförskolor

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 att uppdra åt Välfärdsnämnden (som 
numera är Familje- och utbildningsnämnden) att utreda möjligheten att etablera fler så kallade 
uteförskolor. Lärande och familj har utrett möjligheten.

Familje- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 21 november med beslut där 
man föreslår kommunfullmäktige besluta att anse uppdraget besvarat.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 29 november 2019
Protokollsutdrag, Familje- och utbildningsnämnden, § 119, 21 november 2019
Tjänsteutlåtande, lärande och familj, 14 oktober 2019

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från föjande: Liss Böcker (C), 
Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att  anse uppdraget besvarat.

_____

Beslutet expedieras till:
Familje- och utbildningsnämnden
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KSAU § 14                  Dnr. KS 2016/920 FUN 2019/022

Svar på uppdrag om att bereda boende för hemlösa

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog i samband med budget 2017 att Välfärdsnämnden utreder 
möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget återrapporterades till 
kommunstyrelsen den 1 november 2017. Kommunstyrelsen beslutade då att Välfärdsnämnden 
skulle:

 ta fram konkreta förslag på verksamheter som motsvarade de steg som saknades för 
att komplettera Ängelholms kommuns boendetrappa,

 definiera Ängelholms kommuns boendetrappa, dess riktlinjer och arbetssätt, föreslå 
lämpliga lokaler för nattjour och stödboende, se över bemannings- och 
kompetensbehov samt beräkna kostnader, 

 föra en dialog med frivilligorganisationer och närliggande kommuner för att undersöka 
behov och intresse av eventuell samverkan

Familje- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 5 september 2019 med förslag 
enligt nedan.

Vidare beslutade nämnden att för egen del att uppdra åt Lärande och familj att ytterligare 
undersöka möjligheterna med att nyttja befintliga lokaler samt att återuppta kontakter med 
frivilligorganisationer.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 19 november 2019
Protokollsutdrag, FUN §88, 5 september 2019
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 4 juni 2019, FUN 2019/155
Protokollsutdrag, KSSVU § 13, 27 mars 2019, KS 2016/920
Protokollsutdrag, VFN § 119, 22 november 2018, VFN 2016/359
Protokollsutdrag, KS § 345, 1 november 2017. KS 2016/920, 
Rapport – Boendeprocessen i Ängelholms kommun 2018 med bilagor, 6 november 2018

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande: Linda Persson (KD), 
Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C) och Lars Nyander (S).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna Familje- och utbildningsnämndens återrapport av uppdraget,

att godkänna att Familje- och utbildningsnämnden inrättar nattjourverksamhet i enlighet med 
utredningen ”Boendeprocessen i Ängelholms kommun”, samt

att godkänna att Familje- och utbildningsnämnden inrättar ett stödboende i enlighet med 
utredningen ”Boendeprocessen i Ängelholms kommun”.

_____

Beslutet expedieras till:
Familje- och utbildningsnämnden
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KSAU § 15                  Dnr. KS 2019/455  

Svar på uppdrag om att utreda kostnaderna inom särskilt boende 
samt förslag på hur dessa kan sänkas

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat den 14 november i beslutet om budget för 2019 och plan för 
åren 2020-2021  att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnaderna per plats och år 
inom särskilt boende samt kostnad per brukare inom hemtjänsten samt ge förslag på hur 
kostnaderna ska kunna sänkas. Huvuduppdrag Hälsa fick i januari 2019 egen nämnd, 
Nämnden för omsorg och stöd, och tillhör inte längre kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 29 november 2019
Protokollsutdrag, Nämnden för omsorg och stöd, § 90, 19 november 2019
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag hälsa, 19 september 2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anse uppdraget besvarat.

_____

Beslutet expedieras till:
Nämnden för omsorg och stöd
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KSAU § 16                  Dnr. KS 2017/847  

Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) angående boenden 
för äldre i glesbygd

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD), Marie Wifralius (SD) och Anders Ingvarsson (SD) 
föreslår i motion inkommen den 11 december 2017 att Ängelholms kommun startar en 
utredning i syfte att etablera ett eller flera boenden för äldre/funktionsnedsatta i kommunens 
mindre byar såsom Össjö, Starby och Ausås, samt att man i utredningen även tittar på 
möjligheten till drift genom privata aktörer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 27 december 2019
Motion från Sverigedemokraterna inkommen den 11 december 2017

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD): Bifall till motionen
Robin Holmberg (M): Bifall till förslaget till beslut, dvs. avslag på motionen.

Beslutsgång och omröstning
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller yrkandet om bifall till motionen respektive om 
de bifaller yrkandet om avslag till motionen. Ordföranden finner att yrkandet om avslag till 
motionen bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill avslå motionen röstar JA;
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ

Omröstningen faller ut med 2 JA-röster, 2 NEJ-röster och 1 som avstår från att rösta enligt 
följande:

JA-röster: Liss Böcker (C) och Robin Holmberg (M)
NEJ-röst: Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD)
Avstår: Lars Nyander (S)

Då ordföranden har utslagsröst vid öppen omröstning så blir arbetsutskottets förslag till beslut 
att motionen ska avslås.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen.

_____

Reservation
Mot beslutet, till förmån för sitt eget yrkande som avslagits, reserverar sig 
Patrik Ohlsson (SD).

Beslutet expedieras till:
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 17                  Dnr. KS 2017/757  

Svar på motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om upphandling av 
produkter som innehåller mikroplaster

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (M) föreslår i inkommen motion den 30 oktober 2017 att Ängelholms 
kommun i framtida upphandlingar avstår från att köpa in produkter som innehåller 
mikroplaster.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-12-29
Motion om upphandling av produkter som innehåller mikroplaster, daterad 2017-10-30

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anse motionen besvarad.

_____

Beslutet expedieras till:
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 18                  Dnr. KS 2018/292  

Svar på motion från Sven Bergman m.fl. (C) om förstärkning av  
viktningsprincipen vid upphandling vad gälller etiskt uppträdande.

Ärendebeskrivning
Sven Bergman (C) m.fl. föreslår i motion inkommen den 26 mars 2018 att viktningsprincipen 
för etiskt uppträdande vid offentliga upphandlingar ska förstärkas. Helhetssynen hos en 
leverantör till det offentliga köket bör, enligt motionärerna, tydligt viktas i samband med 
leverantörsbedömningar och parametrar i en sådan viktning kan med fördel vara ISO 26000-
medverkan eller en bedömning av hur ägaren agerat i olika sammanhang, rätten/möjligheten 
till fackligt arbete, beteende i samband med strukturella förändringar m.m.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 27 december 2019
Motion från Sven Bergman (C) m.fl. inkommen 26 mars 2018

Yrkanden 
Liss Böcker (C): Bifall till motionen.
Patrik Ohlsson (SD), Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD): Bifall till förslaget till beslut, 
dvs. att anse motionen besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att anse motionen bevarad.

_____

Beslutet expedieras till:
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 19                  Dnr. KS 2019/134  

Återrapport gällande stadens samlade parkeringsutbud i P-
garage/hus

Ärendebeskrivning
Ordförande Robin Holmberg lämnar en kort återrapport efter möte föregående vecka om 
stadens samlade parkeringsutbud i P-garage/hus. 

Ordföranden återkommer till arbetsutskottet i denna fråga när mer information finns att 
lämna.
_____
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