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KSAU § 36 Dnr. KS 2020/48  

Val av justeringspersoner och dag för justeringen

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Till att justera dagens protokoll utses Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD)

2. Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm måndagen den 23 mars 2020.
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KSAU § 37 Dnr. KS 2020/49  

Godkännande av föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för utskottets 
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 § 38 Dnr. KS 2019/572   

Årsredovisning 2019

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt 
och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisning för 
Ängelholms kommun inkluderar även AB Ängelholmshemskoncernen. Därutöver har även 
en separat årsrapport för VA-verksamheten upprättats. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02
Årsredovisning Ängelholms kommun 2019
Årsrapport VA-verksamheten Ängelholms kommun 2019
Uppföljning mål och nyckeltal 2019
Uppföljning av specifika uppdrag 2019
Återrapportering av uppdrag om integration, mångfald och folkhälsa

Föredragande tjänsteperson
Stefan Marthinsson, ekonomichef

Yrkanden 
Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD), Lars Nyander (S) och Liss 
Böcker (C)yrkar bifall

Beslut
      Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att godkänna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VA-   
verksamheten 2019.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att överlämna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VA-  
verksamheten 2019 till kommunfullmäktige och revisorerna.

Beslutet ska expedieras till
      Revisorerna
      Kommunfullmäktige
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KSAU § 39 Dnr. KS 2020/145  

Redovisning av årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska 
arbetsgivaren årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Kommunstyrelsen har till uppgift att se till att styrelser och nämnder bedriver sin verksamhet 
enligt gällande arbetsmiljölagstiftning och arbetsgivarpolicy med angivna arbetsmiljömål. 
Respektive nämnd ansvarar för att SAM följs upp och fungerar på respektive 
huvuduppdrag/servicestöd och ute på arbetsplatserna.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att systematiskt undersöka, riskbedöma, åtgärda 
och följa upp arbetsmiljöfrågor. Syftet är att säkerställa att kraven i lagstiftning, föreskrifter och 
rutiner följs och att arbetsmiljömålen uppnås. 

Utifrån resultatet av uppföljningen har särskilda utvecklingsområden lyfts fram inför 
kommande år. Under 2020 kommer fokus vara att göra målen för Organisatorisk och 
social arbetsmiljö (OSA) kända av alla och genomföra aktiviteter som stödjer OSA-
målen. Vidare behöver riskbedömningar och åtgärdsplaner följas upp och förankras 
systematiskt på respektive arbetsplats i större utsträckning. Slutligen kommer 
utbildningsinsatser inom arbetsmiljöarbetet att även fortsättningsvis genomföras 
framöver.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande HR-chef 28 februari 2020
Samverkansprotokoll från CSG 3 mars 2020
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Föredragande tjänsteperson
Lena Östblom, HR chef

Beslut
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar

att godkänna redovisningen av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2019.
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KSAU § 40 Dnr. KS 2016/568  

Diskussonsärende - Delegation att försälja bostadsrätter 
ämnade för boende åt nyanlända

Ärendebeskrivning
Utskottet diskuterar ärendet ”Delegation att försälja bostadsrätter ämnade för boende åt 
nyanlända”. Ärendet kommer upp för behandling på kommande sammanträde.

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Henrik Sandén och exploateringschef Mårten Nilsson.
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KSAU § 41

Information om processen för hyresupphandling av 
äldreboende och grundskolor

Ärendebeskrivning
Utskottet får information om processen för hyresupphandling av äldreboende och 
grundskolor.

Föredragande tjänsteperson
Ekonomichef Stefan Marthinsson.
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KSAU § 42 Dnr. KS 2020/141  

Ombudgetering av investeringsanslag från 2019 till 2020

Ärendebeskrivning
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från nämnderna av anslag i 2019 
års budget som inte är förbrukade. Begärda ombudgeteringar framgår av bilagan. Samtliga 
framställningar avser investeringsbudgeten, då ingen begäran om ombudgetering har 
inkommit för driftbudgeten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25
Bilaga, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr)

Föredragande tjänsteperson

Yrkanden 
Lars Nyander (S), Ola Carlsson (M) och Linda Persson (KD) yrkar bifall.

Beslut
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 15 999 tkr för kommunstyrelsen,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 515 tkr för familje- och utbildningsnämnden,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 2 466 tkr för nämnden för omsorg och stöd,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 5 832 tkr för nämnden för kultur, idrott och fritid,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 25 373 tkr samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 30 791 tkr samhällsbyggnadsnämndens avgiftsfinansierade verksamhet,
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att under år 2020 ta upp långfristiga lån på ytterligare 50,2 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den skattefinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad 
låneram,

att under år 2020 ta upp långfristiga lån på ytterligare 30,8 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad 
låneram.

Beslutet ska expedieras till
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
Samtliga nämnder
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KSAU § 43 Dnr. KS 2020/36   

Uppdrag att inför budgetprocessen 2021 lämna förslag på 
förändring avseende kommunens övergripande 
ekonomistyrning

Ärendebeskrivning
Kommundirektören har fått i uppdrag att inför budgetprocessen 2021 lämna förslag på 
förändringar avseende kommunens övergripande ekonomistyrning gällande 
kommunövergripande resursfördelning, fördelning av medel för lönerevision och 
hanteringen att investeringsprojekt som löper över flera år. Uppdraget lämnades i samband 
med kommunstyrelsens beslut om budgetdirektiv i maj 2019.

Dessutom har Kommunstyrelsen i samband med budgetbeslutet i november 
2019 fått uppdraget att utreda en underhållspeng kopplat till utbyggnad av nya 
områden, gator och cykelvägar etc. enligt Helsingborgsmodell. Uppdraget ska 
Återrapporteras senast 2020-03-31.

 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall, Ola Carlsson (M), Patrik Ohlsson (SD) och 
Linda Persson (KD)  instämmer. 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anse uppdragen återrapporterade, samt

att överlämna för hantering i budgetprocessen.

Beslutet ska expedieras till
Servicestöd Ekonomi & Kvalitet och HR
Samtliga Huvuduppdrag
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KSAU § 44 Dnr. KS 2019/578  

Rapportering av internkontrollarbetet i nämnderna 2019

Ärendebeskrivning
En god intern kontroll innebär att kommunen har en ändamålsenlig och effektiv 
verksamhet, vilket ger bra förutsättningar för en god service och ett högt förtroende för 
kommunen hos medborgarna och andra parter. 

Enligt kommunens policy för intern kontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från 
nämndernas rapportering sammanställa en rapport avseende kommunens interna kontroll. 
Rapporteringen ska årligen ske till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutsunderlag, 
Tjänsteskrivelse, 3 mars 2020
Bilaga sammanställning uppföljning intern kontroll för 2019

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall samt följande tillägg: På kommunstyrelsens sammanträde ska 
individ- och familj redogöra för vilka åtgärder som planeras för att komma tillrätta med 
avvikelserna som avser biståndsbeslut som fattas i strid med lagstiftning och gällande 
praxis. Ola Carlsson (M) instämmer i tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporteringen av nämndernas internkontrollarbete för 2019,

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna, samt

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att individ- och familj på kommunstyrelsens sammanträde redogör för vilka åtgärder som 
planeras för att komma tillrätta med avvikelserna som avser biståndsbeslut som fattas i 
strid med lagstiftning och gällande praxis.

Beslutet ska expedieras till
Redovisningschef Karin Jung
Individ och familjeomsorgen
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KSAU § 45 Dnr. KS 2020/138   

Försäljning av del av Munka Ljungby 34:6 (Tofta 
industriområde) till Assidas Consulting AB

Ärendebeskrivning
Assidas Consulting AB önskar förvärva del av Munka Ljungby 34:6 (3480 m²) inom 
detaljplanerat verksamhetsområde i Tofta industriområde, se kartskiss. Avsikten är att 
bygga en kontorsbyggnad samt en lokal för lager/verkstad/garage, se kartskiss. Försäljning 
sker i linje med inriktningen för verksamhetsområdet i Tofta.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Assidas Consulting AB upprättat 
förslag till köpekontrakt. Assidas Consulting AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 26 februari 2020
Av Assidas Consulting AB signerat köpekontrakt 
Kartskiss till tjänsteutlåtande
Kartskiss över byggnaders placering

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall, Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson SD) 
och Liss Böcker (C) instämmer

Beslut
Kommunstyrelens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med Assidas Consulting Ab avseende del av 
Munka Ljungby 34:6 

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KSAU § 46 Dnr. KS 2019/115  

Försäljning av del av Vejby 242:1 till Vejbystrands 
Fastigheter AB

Ärendebeskrivning
Vejbystrands Fastigheter AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet på orten, 
förvärva del av Vejby 242:1 (ca 1 900 m²) inom detaljplanerat verksamhetsområde i 
Vejbystrand, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att bygga lokaler om 720 m² (20x36m) för kontor och lager, se skiss 
byggnad. Lokalerna består av 7st ”fack” som kommer att hyras ut till Vejbystrands El AB, 
Akerö Elservice och andra lokala företag. Etableringen sker i linje med inriktningen för 
Vejby industriområde och i enlighet med gällande detaljplan. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Vejbystrands Fastigheter AB 
upprättat förslag till köpekontrakt. Vejbystrands Fastigheter AB har undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 27 februari 2020
Av Vejbystrands Fastigheter AB signerat köpekontrakt 
Kartskiss 
Skiss byggnad

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall, Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD) och 
Patrik Ohlsson (SD) instämmer

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige   
besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Vejbystrands Fastigheter AB avseende del av 
Vejby 242:1.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med ett köpekontrakt i original.
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KSAU § 47 Dnr. KS 2017/587, 
SBN 2019/176, PL 17-013

Antagande - Detaljplan för Jordfräsen 1 och 2

Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att pröva planläggning för bostäder, ca 20 radhus, kedjehus eller 
flerbostadshus i 1-2 våningar.

I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är planområdet utpekat som 
nytt större bostadsområde.

Planförslaget medger byggnation av radhus, kedjehus eller flerbostadshus i 1-2 våningar. 
Planområdet ansluter till det befintliga bostadsområdet Bäckagården, som redan är planlagt 
och delvis är utbyggt. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade den 10 mars 2020 beslut om att föreslå 
kommunstyrelsen att anta ändring av detaljplan för Jordfräsen 1 och 2 m.fl. Bäckagården, 
Munka-Ljungby.

Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande nämndkansliet den 11 mars 2020
Förslag till beslut från Samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2020 § 32
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 28 januari 2020
Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 28 januari 2020
Bilaga 2. Planbeskrivning den 28 januari 2020
Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 28 november 2019
Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 28 januari 2020

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall, Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) 
och Eric Sahlvall instämmer bifall

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att anta detaljplan för Jordfräsen 1 m. fl.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle, planenheten
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KSAU § 48 Dnr. KS 2020/158  

Utredning av möjligheten att införa sällskapsboende

Ärendebeskrivning
I Helsingborg har Helsingborgshem startat projektet SällBo – ett sällskapsboende med 
integration i fokus. SällBo beskrivs som ett unikt boende, där generationer och kulturer möts och det 
sociala livet står i centrum. Utöver lägenheten har de boende tillgång till gemensamma ytor 
både inomhus och utomhus, med plats för fritid och umgänge.

Beslutsunderlag
Ordförandeförslag daterat den 9 mars 2020

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall, Linda Persson (KD), Ola Carlsson (M), Patrik Ohlsson (SD) 
instämmer.

Ola Carlsson (M) yrkar även följande tillägg: uppdraget ska återrapporteras senast den 1 
november 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt Ängelholmshem AB att utreda möjligheten att införa sällskapsboende i det 
kommunala bostadsbolagets bestånd, samt

att uppdraget ska återrapporteras senast den 1 november 2020

Beslutet ska expedieras till
Ängelholmshem AB
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KSAU § 49 Dnr. KS 2018/497  

Uppdrag att utvärdera den politiska organisationen

Ärendebeskrivning
Den 10 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nya reglementen för den 
politiska organisationen. De nya nämnderna har nu funnits i strax över ett år och det är 
aktuellt att följa upp och utvärdera förändringen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 200

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall till förslaget samt att ersättare också bör välja och att de 
endast ska tjänstgöra om ordinarie ledamot ej kan tjänstgöra. Patrik Ohlsson (SD) och  
Linda Persson (KD) instämmer. Ola Carlsson (M) instämmer samt nominerar Robin 
Holmberg för Moderaterna som ledamot och tillika ordförande, 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att bilda en parlamentarisk styrgrupp för utvärdering av den politiska organisationen,

att till ledamöter i styrgruppen för utvärdering av den politiska organisationen välja

Ordinarie ledamot Personlig ersättare
Robin Holmberg, tillika ordförande (M)
[NN] (S) [NN] (S)
[NN] (SD) [NN] (SD)
[NN] (KD) [NN] (KD)
[NN] (C) [NN] (C)
[NN] (EP) [NN] (EP)
[NN] (L) [NN] (L)
[NN] (MP) [NN] (MP)
[NN] (V) [NN] (V)

att uppdra åt styrgruppen att utvärdera den politiska organisationen samt att i 
förekommande fall lämna förslag på justeringar.

Beslutet ska expedieras till
Planeringschef Henrik Sandén 
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KSAU § 50 Dnr. KS 2020/71  

Begäran om anstånd med att besvara frågeställning från 
revisionen avseende försäljning av fastigheten Söndrebalj 
7:55

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 24 januari 2020 erhållit en skrivelse från Lekmannarevisorerna i 
AB Ängelholmshem. I skrivelsen framgår att AB Ängelholmshem vid sitt 
styrelsesammanträde den 14 november 2019 fattade beslut om att sälja fastigheten 
Söndrebalj 7:55 för 41 500 000kr till Lehman och Olsson. Revisorerna konstaterar att 
försäljningen inte har varit föremål för behandling i varken kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen. Revisorerna anser att AB Ängelholmshem inte har agerat i enlighet med 
gällande ägardirektiv. Därför önskar de senast den 30 mars 2020 svar från 
kommunstyrelsen på följande frågor; 

 Vilka åtgärder avser kommunstyrelsen att vidta med utgångspunkt utifrån 
lekmannarevisorernas bedömning ? 

 På vilket sätt säkerställer kommunstyrelsen en ändmålsenlig uppsikt av de kommunala 
bolagen? 

Beslutsunderlag
Skrivelse från Lekmannarevisorerna i AB Ängelholmshem från den 24 januari 2019
Tjänsteskrivelse av den 4 mars 2020 

Yrkanden 
Ola Carlsson (M) yrkar bifall, Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och 
Lars Nyander (S) instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  ansöka om anstånd till den 5 juni att besvara Lekmannarevisorerna i AB 
Ängelholmshems frågeställningar 

Beslutet ska expedieras till
Revisionen 
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KSAU § 51 Dnr. KS 2019/577   

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade motioner 
äldre än 1 år

Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska redovisa de 
motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktige en gång på 
våren och en gång på hösten.

I detta ärende redovisas de motioner som per den 5 mars 2020 inte har beretts färdigt 
inom ett år från inlämnande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet, daterat den 5 mars 2020.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna redovisningen.
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KSAU § 52 Dnr. KS 2020/117 NOS 2020/13

Svar på uppdrag om att utreda vilka av syn- och 
hörselinstruktörens arbetsuppgifter som kan övertas av 
kommunens fixartjänst

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i beslut den 11 november 2019 uppdragit till nämnden för 
omsorg och stöd att utreda om någon av syn- och hörselinstruktörens uppgifter kan 
övertas av kommunens fixartjänst. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen 
senast den 30 juni 2020 Nämnden för omsorg och stöd har behandlat ärendet den 18 
februari 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 4 mars 2020
Protokoll, Nämnden för omsorg och stöd, 18 februari 2020
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 9 februari 2020

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar att ärendet återremitteras.

Patrik Ohlsson (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra hans följande 
tilläggsyrkande: Ett uppdrag ska ges till lämplig instans att vidare utreda vilka av syn- och 
hörselinstruktörens uppgifter som kan övertas av andra instanser än fixartjänsten, som t.ex. 
legitimerad sjukvårdspersonal, rehabiliteringsassistenter och/eller hemtjänsten.

Ola Carlsson (M) yrkar bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet, Linda Persson (KD) 
instämmer

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer först frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
återremitteras.

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Omröstning begärs och ordförande anger följande omröstningsordning. Ja-röst för att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och nej-röst för återremiss. Omröstningen 
utfaller med 3 JA-röster och 2 NEJ-röster enligt följande:
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JA-röster: Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD) och Liss Böcker (C).
NEJ-röster: Lars Nyander, Patrik Ohlsson (SD)

Ordföranden konstaterar därefter att arbetsutskottet godkänner återrapporten.

Ordföranden frågar slutligen om Patrik Ohlssons (SD) tilläggsyrkande kan bifallas vilket 
arbetsutskottet gör.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporten, samt 

att ett uppdrag ska ges till lämplig instans att vidare utreda vilka av syn- och 
hörselinstruktörens uppgifter som kan övertas av andra instanser än fixartjänsten, som t.ex. 
legitimerad sjukvårdspersonal, rehabiliteringsassistenter och/eller hemtjänsten.

Reservation
Lars Nyander (S) reserverar sig enligt följande:

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot utredningen i tjänsteskrivelsen som vi anser vara 
bristfällig. Nämnden för omsorg och stöd fick efter Kommunfullmäktiges beslut den 11 
november 2019 i uppdrag att utreda vilka av syn- och hörselinstruktörens arbetsuppgifter 
som kan övertas av kommunens fixartjänst. Huvuduppdrag Hälsa gör bedömningen att 
inga av dessa arbetsuppgifter lämpar sig att övertasav fixaren. Syn- och hörselsinstruktören 
har spetskompetens inom dessa två specialområden. Den berörda har enbart behövt vända 
sig till en person. Enligt presentationen och utredningen är det nu fler olika instanser och 
yrkesgrupper den berörda ska vända sig till. I utredningen uppges att de arbetsuppgifter 
som kommer att ligga på kommunen ska tas över av legitimerad personal, rehabassistenter 
och hemtjänstpersonal. Har dessa tre yrkesgruppen samma kunskap som instruktören?
Vi ställer oss följande frågor:
 är fördelningen av arbetsuppgifterna färdig och berörd personal som ska ta över 
uppgifternainformerad?
 kommer utbildning att ske av all hemtjänstpersonal?
 vilken är den legitimerade personalen?
 vem ska den berörda vända sig till i olika frågor?

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 53 Dnr. KS 2015/984   

Återrapportering av företagsklimatarbetet 2017-2019

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav i budget 2016 i uppdrag att inrätta en kommunal 
Förenklingskommission med uppdrag att fortsätta det viktiga arbetet med att förenkla 
företagens kontakter med Ängelholms kommun. Efter rapportering av arbetet beslutade 
Kommunstyrelsen den 18 januari 2017 att godkänna rapporten med de åtgärder som där 
pekades ut. En av dessa åtgärder var att bilda en samordningsgrupp kring 
företagsklimatarbetet i kommunen. Huvuduppdrag Samhälle fick via Miljö- och 
byggchefen i uppdrag att samordna denna insats. Under 2017 bildades Ängelholms 
företagsklimatgrupp som bestod av tjänstepersoner knutna till berörda verksamheter inom 
samtliga kommunens huvuduppdrag och servicestöd samt representanter för Ängelholms 
näringsliv AB och Ängelholmshem. 

Under utvärderingen av gruppens arbete i slutet av 2018 framkom att arbetet för att 
förbättra företagsklimatet behöver ändras för att ge bättre effekt. 2019 inleddes med en 
workshop där en ny organisation och ett tydligare syfte för gruppen togs fram. 
Företagsklimatarbetet styrs sedan dess av en styrgrupp bestående av Miljö- och byggchef, 
servicechef, upphandlingschef, enhetschef kommunikation, verksamhetschef för Arkitektur 
och teknik och Kultur och stad samt näringslivsutvecklaren från Ängelholms näringsliv 
AB.

Kopplat till företagsklimatgruppen finns en åtgärdsplan som innehåller de aktiviteter som 
kommunen och Ängelholms näringsliv AB gemensamt ska genomföra de kommande åren. 
Planen är ett levande dokument som följs upp och utvecklas över tid. Uppföljningen har 
dock inte tidigare presenterats för politiken. Denna rapport är en sammanställning av vilka 
åtgärder som skett under åren 2017-2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-02
Rapport daterad 2020-03-02

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att godkänna rapporten.
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Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchefen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 54 Dnr. KS 2019/300 NKIF 2019/107

Svar på motion från Susanne Sandström (V) om Vattnets 
hus

Ärendebeskrivning
Susanne Sandström (V) har inkommit med en motion den 10 juni 2019 om att justera 
priserna för entré på Vattnets Hus så att de ligger i linje med övriga äventyrsbad inom 
Familjen Helsingborg

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 31 januari 2020
Tjänsteutlåtande Kultur och stad 12 augusti 2019
Motion från Susanne Sandström (V) inkommen den 10 juni 2019
Funktionsbeskrivning avseende huvudavtal mellan Ängelholms kommun och 
Kunskapsporten AB 13 oktober 2011
Huvudavtal mellan Ängelholms kommun och Kunskapsporten AB 13 oktober 2011

Deltar inte i beslutet
Lars Nyander (S) deltar inte i beslutet.

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD) 
och Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen

Beslutet ska expedieras till
Motionären
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KSAU § 55 Dnr. KS 2018/448 NOS 2019/205

Svar på motion från Eva Kullenberg (L) angående att 
utreda kommunala respektive entreprenaddrivna 
vårdboenden vad gäller kvalitet och kostnad för 
kommunen

Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg och Charlotte Engblom ( L) har inkommit med en motion om att utreda 
den årliga kostnaden om Solhaga, Munka ljungbygården, Kvarnliden, Åsbytorp och 
Viktoriagården lades ut på entreprenad.

Nämnden för omsorg och stöd har behandlat motionen den 21 januari 2020,

Beslutsunderlag
Motion daterad 2018-05-27
Sammanträdesprotokoll KS 2018/448 §124, Kommunfullmäktige beslutade att remittera
motionen till kommunstyrelsen
Ordförandeförslag om planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms
kommun, KS 2019/328
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2019-12-05
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, daterat 2020-02-21

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen

Beslutet ska expedieras till
Motionärerna 
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KSAU § 56 Dnr. KS 2018/211,  NOS 2019/175

Svar på motion från Jim Brithén m.fl. (EP) angående 
införande av ett "äldrepolitiskt program" i Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m.fl. har lämnat en motion om att införa ett ”Äldrepolitiskt program” i
Ängelholms kommun.

Nämnden för omsorg och stöd har behandlat ärendet den 21 januari 2020.

Beslutsunderlag
Motion angående införande av Äldrepolitiskt program i Ängelholms kommun
daterad 2018-02-26
Beslut KF § 48 2018-02-26, Dnr KS 2018/211
Framtidens äldreomsorg i Ängelholms kommun – Kommunfullmäktiges beredning för
omsorg KF 2015/60
Plan för slutrapport – Strategi för framtidens äldreomsorg KF 2015/60, 2017-02-27
Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Ängelholms kommun KF 2018/497
Boendemiljö och livskvalitet – slutrapport KF 2016/43
Strategi för trygg och säker kommun, KS 2016/41
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2019-11-24
Tjänsteutlåtande från Nämndkansliet, daterat 2020-02-21

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall till motionen.

Ola Carlsson (M) yrkar bifall till förslaget om att avslå motionen.

Patrik Ohlsson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad samt anhåller om få lov att 
lämna en protokollsanteckning

Linda Persson (KD) yrkar att motionen ska anses besvarad samt anhåller om få lov att 
lämna en protokollsanteckning
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Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen, dels avslag till motionen och 
dels till att anse motionen besvarad.

Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Omröstning begärs.

Omröstning motförslag
För att få fram motförslag till omröstningen ställer ordföranden proposition på yrkandet 
om att bifalla motionen resp. yrkandet om att avslå motionen. Ordföranden finner att 
yrkandet om att motionen ska avslås bifallits. Omröstning begärs.

Ledamot som vill att avslag till motionen ska vara motförslag röstar ja och ledamot som vill 
att bifall till motionen röstar nej.

JA-röster: Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD), Liss Böcker (C)
NEJ-röst Lars Nyander (S)
AVSTÅR: Ola Carlsson (M)

Således har utskottet beslutat att avslag till motionen ska utgöra motförslag i voteringen.

Huvudomröstning

Den som vill avslå motionen röstar JA och den som vill anse motionen besvarad röstar 
NEJ

JA-röster: Liss Böcker (C), Ola Carlsson (M)
NEJ-röst Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD),
AVSTÅR: Lars Nyander (S)

Omröstningen utfaller med 2 ja-röster, 2 nej-röster och 1 som avstår. Med ordförandens 
utslagsröst avslås motionen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen.
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Reservation
Mot beslutet, till förmån för sitt yrkande som avslagits, reserverar sig Lars Nyander (S).

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna finner att motionen har ett lovvärt syfte, men också att den går i linje 
med kommunens pågående arbete i samma riktning. Därför menar vi att motionen borde 
ha ansetts besvarad, liksom föreslogs av nämnden för Omsorg och Stöd. Vi samtycker 
också med nämndens slutsats att beredningarnas tidigare dokument som Framtidens 
äldreomsorg, Boendemiljö och livskvalitet och Strategi för trygg och säker kommun, borde 
synliggöras på kommunens hemsida.

Linda Persson (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Ett gediget arbete har lagts ner av beredningarna för att arbeta fram bl. a dokumenten 
Framtidens äldreomsorg, Boendemiljö och livskvalité, Strategi för trygg och säker 
kommun. Vi vill med denna protokollsanteckning styrka vår vilja att dessa dokument 
publiceras lättillgängligt på kommunens hemsida”

Beslutet ska expedieras till
Motionärerna
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KSAU § 57 Dnr. KS 2018/204  

Svar på motion från Liss Böcker m.fl (C) rörande 
schemalagda luncher i grundskolan

Ärendebeskrivning
Liss Böcker (C) m fl. inkom den 26 februari 2018 med en motion om att lunchen 
schemaläggs och varje klass går med sin lärare och äter på lektionstid. Motionärerna vill 
införa schemalagda luncher som ett pilotprojekt vid en av kommunens skolor med 
utvärdering efter ett år.

Familje- och utbildningsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 12 
december 2019 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad,

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 31 januari 2020
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 5 december 2019, § 283
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterat den 15 oktober 2019
Beslut, Välfärdsnämnden, daterat den 20 september 2018
Protokoll från Välfärdsnämndens utskott den 6 september 2018, § 264
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 28 augusti 2018
Yttrande från ungdomsfullmäktige över motion från Liss Böcker (C) m.fl. om schemalagda
luncher i grundskolan
Motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson (C), Sven Bergman (C) m.fl., 26 februari 
2018

Yrkanden 
Bifall till förslag till beslut från följande: Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD), 
Patrik Ohlsson (SD) och Lars Nyander (S).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anse motionen besvarad

Beslutet ska expedieras till
Motionären
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KSAU § 58 Dnr. KS 2019/72  

Svar på medborgarförslag om kallbadhus i Havsbaden

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag inkom den 3 februari 2019 om att anlägga ett kallbadhus i Havsbaden

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 3 februari 2019
Tjänsteutlåtande, 18 februari 2020
Svar till förslagsställaren, 18 februari 2020

Yrkanden 
Ola Carlsson (M) yrkar bifall, Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och
Lars Nyander (S) instämmer, 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna och översända svar på medborgarförslaget till förslagställaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren
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KSAU § 59 Dnr. KS 2019/14   

Svar på medborgarförslag angående reservation av 
tomtmark

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit om att det ska reserveras tomtmark för att bygga 6-8 nya 
hotell i Ängelholms kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 17 februari 2020
Medborgarförslag, 14 december 2018

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna svaret och översända svaret till frågeställaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren
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KSAU § 60 Dnr. KS 2019/133   

Svar på medborgarförslag Gör Naturreservat av 
Kronoskogen

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag inkom den 8 mars 2019 om att göra naturreservat av Kronoskogen

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 11 december 2019
Medborgarförslag, 8 mars 2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna svaret och översända svar på medbogarförslag till förslagsställaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren
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KSAU § 61 Dnr. KS 2018/611   

Svar på medborgarförslag rörande "Utveckling av 
Kronoskogen"

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit den 13 augusti 2018 om utveckling av Kronoskogen där 
möjlighet ges till olika aktiviteter.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 11 december 2019
Medborgarförslag, 13 mars 2018

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna svaret och översända svar på medborgarförslaget till förslagsställaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren
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KSAU § 62 Dnr. KS 2018/524  

Svar på medborgarförslag rörande trygghetsboende för 70+ 
i Hjärnarp

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har lämnat ett medborgarförslag om att det borde byggas ett 
trygghetsboende för personer som är 70 plus i Hjärnarp. Kommunfullmäktige har beslutat 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande från Nämndkansliet, 7 februari 2020
Förslag på svar till förslagsställaren.
Medborgarförslag som inkommit 2018-06-26. 

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar avslag och yrkar att få lov att lämna en protokollsanteckning.
Ola Carlsson (M) och Linda Persson (KD) yrkar bifall.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall och dels avslag till förslaget. Ordförande 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bifalla förslaget.
 
Beslut

     Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända detta till 
förslagsställaren.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Lars Nyander (S).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Lars Nyander (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna är positiva till att Ängelholms kommun skapar fler trygghetsboenden, 
kommunala trygghetsboenden. Svaret på medborgarförslaget är formulerat på det sätt att vi 
vid bifall skulle ställa oss bakom uttalandet om att ”kommunen uppmuntrar och ställer sig 
positiv till fler privata alternativ av denna boendeform”, vilket vi inte gör.
Socialdemokraterna delar inte majoritetens uppfattning i denna fråga och yrkade därför att 
detta svar skulle avslås.  Eftersom vårt yrkande avslogs väljer vi att reservera oss. 

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 63 Dnr. KS 2018/890   

Medborgarförslag från Kenneth Henrysson rörande 
Beredskap vid kris.

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag inkom den 28 november 2018 och rör beredskap vid kris.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 7 januari 2020
Brevsvar, 7 januari 2020
Beslut KF, 18 december 2018
Medborgarförslag, 28 november 2018

Beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna svaret och att översända svar på medbogarförslag till förslagsställaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 64 Dnr. KS 2020/61,  SBN 2019/318

Svar på Ängelholmsförslag - Serveringar längs RönneÅ

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande serveringar längs Rönne å. 
Förslagsställaren föreslår att möjlighet ska göras för att fler krögare och caféer kan få 
tillgång till att kunna ha servering sommartid längs med Rönne å. 

Förslaget är inlämnat den 11 oktober 2019 och det har fått 56 antal röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska besvaras inom sex månader.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Svar på Ängelholmsförslag om serveringar längs Rönne å, daterat den 6 
februari 2020.
Ängelholmsförslaget Serveringar längs Rönne å, daterat den 11 oktober 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att anse Ängelholmsförslaget besvarat. 

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren via e-tjänsten
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