
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-05-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2020-05-20, kl. 09:00-14.00

Beslutande: Robin Holmberg (M) Ordförande, jäv § 102
Liss Böcker (C), ordförande § 102. Jäv § 104
Lars Nyander (S), jäv § 102, 104
Linda Persson (KD)
Patrik Ohlsson (SD), jäv § 97
Ola Carlsson (M), tjg. ers. För Robin Holmberg § 102
Karl-Otto Rosenqvist (MP), tjg. för Lars Nyander § 104
Eric Sahlvall (L), tjg. för Liss Böcker § 104
Åsa Larsson (S), tjg. ers. för Lars Nyander § 102

Ersättare: Ola Carlsson (M), jäv § 104
Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Eric Sahlvall (L)
Åsa Larsson (S), jäv § 104

Övriga närvarande:  Lilian Eriksson, kommundirektör, jäv § 93, 94
Henrik Sandén, planeringschef
Eva Sturesson, stadsjurist
Stefan Marthinsson, ekonomichef
Mats Ulfwinger, enhetschef nämndkansliet
Linda Wahlström, nämndsekreterare

§ 91 även: Pernilla Fahlstedt chef Samhälle, Magnus Jonsson (S) 
2:e v. ordf SBN, Yvonne Mollet Bengtsson (S), 2:e v. ordf NOS, 
Ingela Sylwander (M) ordf. NOS,  Jan Mårtensson 
verksamhetschef lärande och familj, Andreas Jarud vd Ängelholms 
näringsliv, Lars-Ola Olsson chef Lärande och familj, Sofia Glantz 
agil coach, Sven-Ingvar Borgkvist (M) ordf FUN, Rasmus 
Brunkenstam (C) 1:e v ordf. FUN.

Utses att justera: Liss Böcker, Lars Nyander Paragrafer: 88-119
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Ordförande ___________________________________________________
Robin Holmberg § 88-101, 103-119 Liss Böcker § 102

Justerare ___________________________________________________
Liss Böcker § 88-101, 103, 105-119,                                                     

__________________________________________________
Lars Nyander § 88-101, 103, 105-119

___________________________________________________
Linda Person § 102, 104, Åsa Larsson § 102, 
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ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-05-20

Datum för anslags uppsättande: 2020-05-26

Datum för anslags nedtagande: 2020-06-16

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Linda Wahlström
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KSAU § 88 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 Liss Böcker och Lars Nyander.

2. Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm tisdagen den 26 maj 2020.
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KSAU § 89 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 § 90

Information om aktuella frågor på arbetsmarknadsenheten

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Jan Mårtensson informerar om aktuella frågor på 
arbetsmarknadsenheten.
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KSAU § 91 Dnr. KS 2016/44  

Framtidens utbildningar, avrapportering och frågor

Ärendebeskrivning
Under 2016 tog Beredningen för lärande fram en vision för framtidens utbildningar. Med 
vision menade man då en långsiktig målbild av ett önskat tillstånd och med framtid menade 
man år 2035. Begreppet utbildningar var avgränsat till ej obligatoriska, alltså gymnasium 
och uppåt. Målsättningen för Framtidens utbildningar är att säkerställa kompetens-
försörjning för näringsliv och kommunens verksamheter.

Sofia Glantz, agil coach (processledare), Andreas Jarud, vd Ängelholms näringsliv och 
Lars-Ola Olsson, chef huvuduppdrag Lärande och familj informerar om handlingsplanen 
för Framtidens utbildningar.  Planen är en plan för struktur och organisation snarare än 
innehåll och specifika utbildningar. Den utgör ett viktigt stöd för utvecklingen och är ett 
vägledande dokument inför framtiden
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KSAU § 92

Information - Bolagsstruktur

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beställt en genomlysning av AB Ängelholmslokaler som 
presenterades för kommunfullmäktige den 30 mars 2020. Utredningen visar att det finns 
omfattande brister i bolaget som måste åtgärdas. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
lämnat uppdrag åt kommundirektören att genomföra en extern utredning och lämna 
förslag utifrån utredningens rekommendationer.

Förslag till bolagsstruktur presenteras för arbetsutskottet av Eva Sturesson stadsjurist, 
Lilian Eriksson kommundirektör och Henrik Sandén planeringschef.

Kommunstyrelsen kommer att få ta ställning till inriktningen på kommande sammanträde
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KSAU § 93 Dnr. KS 2017/263  

Exploateringsavtal för utbyggnaden av Rönnebodaområdet 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2012 byggnadsnämnden i uppdrag att planlägga Skörpinge 84:4. 
Byggnadsnämnden beslutade att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för Skörpinge 
84:4 samt att arbetet även skulle omfatta Skörpinge/Rönnebodaområdet. Syftet med 
detaljplanen var att möjliggöra uppförande av blandad småhusbebyggelse, främst villor och 
radhus samt kompletterande byggnader för förskola med mera. Ny detaljplan (Dnr PL17-
0002, KS 2017/100) som krävs för att möjliggöra byggnationen går upp för antagande i 
kommunfullmäktige i juni 2020.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Derome Hus AB och Haaks Stenhus 
AB upprättat förslag till exploateringsavtal för genomförande av detaljplanen. Avtalen är 
undertecknade av Derome Hus AB och Haaks Stenhus AB som tillsammans med 
Ängelholms kommun är exploatörer inom detaljplaneområdet. 

Enligt exploateringsavtalen överlåts delar av exploatörernas fastigheter till kommunens 
fastighet Skörpinge 9:6 (allmän plats enligt planförslaget). Dessutom klargörs 
exploatörernas och kommunens åtaganden och fördelning av de kostnader som 
uppkommer i samband med genomförandet av detaljplanen.

Mark- och exploateringsenheten har även upprättat gåvoavtal mellan Ängelholms kommun 
och ägarna av nuvarande Skörpinge 84:1 (Krister Danielsson), 84:5 (Mikael Danielsson) 
och 84:6 (Henrik Danielsson). Syftet med avtalen är att omlokalisera fastigheterna för att 
anpassa  dem till ny detaljplan.

Marköverlåtelser och avstyckning av kommunens tomter inom planområdet kommer att 
genomföras via en lantmäteriförrättning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 29 april 2020
Av Derome Hus AB och Haaks Stenhus AB signerade exploateringsavtal med bilagor 
Upprättade gåvoavtal
Kartskiss

Föredragande tjänsteperson
Sara Elmefjärd, mark- och exploateringsingenjör, föredrar ärendet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-05-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättat exploateringsavtal med Derome Hus AB.

att godkänna upprättat exploateringsavtal med Haaks Stenhus AB.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med exploateringsavtal i original.
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KSAU § 94 Dnr. KS 2015/39, SBN 2019/240, PL 12-0057

Antagande av detaljplan för Skörpinge 84:7, 84:4
m. fl. - Rönnebodaområdet, Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2012-01-30 § 23 byggnadsnämnden i uppdrag att planlägga 
Skörpinge 84:4. Byggnadsnämnden beslutade 2012-02-28 att uppdra åt 
stadsarkitektkontoret att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för Skörpinge 84:4 samt 
att arbetet skulle omfatta Skörpinge/ Rönnebodaområdet. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av blandad småhusbebyggelse, främst 
villor och radhus samt kompletterande byggnader för förskola med mera. Planen innehåller 
även ett alternativ där ett boende med samhällsstöd ersätter ett antal villor. Planområdet 
innehåller idag främst villabebyggelse utmed Rönnebodavägen.

Kommunstyrelsen fattade beslut om granskning 2016-05-18 § 193. Som följd av att det har 
gått lång tid sedan granskningen och att planhandlingarna har uppdaterats väsentligt var det 
lämpligt att gå ut på en ny granskning innan antagandeskedet. Beslut om en andra 
granskning togs i SBN den 19 november 2019 §169. Ärendet är nu framme vid ett 
antagandebeslut.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 maj 2020 och 
föreslår kommunstyrelsen att anta detaljplanen för Skörpinge 87:7 mfl.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 13 maj 2020.
Förslag till beslut från Samhällsbyggnadsnämnden den 12 maj 2020
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 21 april 2020
Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 21 april 2020
Bilaga 2. Planbeskrivning den 21 april 2020
Bilaga 3. Illustrationskarta den 21 april 2020
Bilaga 4. Samrådsredogörelse den 26 april 2016
Bilaga 5. Granskningsutlåtande den 28 oktober 2019
Bilaga 6. Andra granskningsutlåtande den 21 april 2020
Bilaga 7. Miljökonsekvensbeskrivning den 28 januari 2016
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Föredragande tjänsteperson
Edvin Hansson, planhandläggare, föredrar ärendet.

Yrkanden 
Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Linda Persson (KD) yrkar bifall. Patrik Ohlsson (SD) 
yrkar bifall samt yrkar att få lov att lämna en protokollsanteckning 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta detaljplanen för fastigheten Skörpinge 84:7 m fl.
 

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna bifaller detaljplanen och tror Rönneboda kommer bli ett attraktivt 
och välmående bostadsområde. Vi välkomnar överhuvudtaget det byggande som behövs 
för att kommunen skall kunna erbjuda tillräckligt antal bostäder, arbete och verksamheter 
till sina invånare. Vi delar dock inte uppfattningen att ianspråktagande av alltmer 
jordbruksmark är långsiktigt hållbart, och heller inte uppfattningen att detta är en 
förutsättning för att kommunen skall kunna utvecklas. Vår vision är istället att kommunens 
befolkningstillväxt på sikt skall plana ut, behovet av nybyggnation minska, och att 
kommunen skall utvecklas hållbart med kvalitet före kvantitet i blickfånget.”

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle, planenheten
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KSAU § 95 Dnr. KS 2020/241  

Nätverk för att förebygga hot, hat och våld mot 
förtroendevalda - Inbjudan från Sveriges kommuner och 
regioner

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har skickat en inbjudan till ett nätverk för att 
tillsammans med kommuner och regioner utveckla system för att förebygga hot och hat 
mot förtroendevalda. Nätverkets syfte är att utarbeta och prova modeller för att i ett tidigt 
skede systematiskt kunna bidra med att stärka de förtroendevaldas förutsättningar i deras 
demokratiska uppdrag. Ansökan om att delta ska lämnas in till SKR senast den 27 maj 
2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2020
Ansökan om deltagande i Nätverk för att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda
Inbjudan från Sveriges kommuner och regioner

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ansöka om deltagande i Sveriges kommuner och regioners nätverk för att förebygga 
hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Beslutet ska expedieras till
Sveriges kommuner och regioner, via mejl till anna-lena.pogulis@skr.se senast 27 maj
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KSAU § 96 Dnr. KS 2020/80, SBN 2020/66

Återrapportering av uppdrag om åtgärdsplan för färdtjänst

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har tillsammans med revisorerna i Region Skåne genomfört 
granskning av färdtjänsten. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det bedrivs 
en ändamålsenlig färdtjänst i de kommuner som överlåtit uppgiften till Region Skåne. 
Kommunrevisionen har utifrån rapporten begärt ett antal svar från kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har i samband med att svar lämnats till kommunrevisionen även gett 
uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att senast den 31 maj 2020 återkomma till 
kommunstyrelsen med en åtgärdsplan för att åtgärda de brister som påvisas i rapporten

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet 13 maj 2020
Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämnden den 12 maj 2020
Tjänstutlåtande från huvuduppdrag Samhälle daterat den 17 april 2020.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporten.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Kommunrevisionen
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KSAU § 97 Dnr. KS 2020/71  

Svar på frågeställning angående försäljning av fastighet 
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. 

Lekammarevisionerna konstaterar att försäljningen av Söndrebalj 7:55  inte har varit 
föremål för behandling i varken kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Därmed anser 
lekmannarevisorerna att AB Ängelholmshem inte har agerat i enlighet med gällande 
ägardirektiv. Därför önskas svar från kommunstyrelsen på följande frågor; 

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

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

Beslutsunderlag
Skrivelse från Lekmannarevisorerna i AB Ängelholmshem från den 24 januari 2019
Underlag från Ernst & Young AB avseende försäljningen 
Tjänsteskrivelse av den 13 maj 2020

Jäv
Patrik Ohlsson (SD) anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling.

Yrkanden 
Linda Persson (KD) yrkar bifall, Liss Böcker (C), Robin Holmberg (M) och 
Lars Nyander (S) instämmer.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på AB Ängelholmshems lekmannarevisionens 
frågor.

Beslutet ska expedieras till
AB Ängelholmshem, lekmannarevisionen
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KSAU § 98 Dnr. KS 2020/253  

Extra bidrag till Ängelholms Hembygdsförening 2020 med 
anledning av Covid19-pandemin

Ärendebeskrivning
Ängelholms Hembygdsförening har ansökt om extra ekonomiskt bidrag. Restriktioner med 
anledning av Covid19-pandemin har medfört att föreningens intäkter minskar och 
föreningen behöver stöd för att kunna fortsätta driva sin verksamhet i Hembygdsparken.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2020
Ansökan från Ängelholms Hembygdsförening, inkommen den 12 maj 2020

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall, Linda Persson (KD), Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD) 
instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att lämna ett extra bidrag på 500 000 kronor till Ängelholms Hembygdsförening, samt

att bidraget finansieras genom ianspråktagande av kommunens resultat för år 2020.

Beslutet ska expedieras till
SST Ekonomi och kvalitet
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KSAU § 99 Dnr. KS 2020/256, SBN 2020/119

Taxa 2020 för husbilar

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 11 september 2019 lämnat ett uppdrag till kommundirektören 
lämna förslag till en utökning av antalet ställplatser för husbilar inför sommaren 2020. En 
återapportering med förslag på möjliga platser godkändes av kommunstyrelsen den 6 maj 
2020, som också gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att komma med ett förslag på 
taxa för husbilar redan under 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 maj 2020 och 
föreslår kommunfullmäktige att komplettera nu gällande taxa för parkering med en ny zon 
4 för parkering av husbilar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 13 maj 2020
Samhällsbyggnadsnämnden förslag till beslut 12 maj 2020 § 111
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 12 maj 2020
Beslut KS § 92 daterat 6 maj 2020, uppdrag att ta fram förslag på taxa
Beslut KF § 225 daterat 14 november 2011, Kommunfullmäktiges beslut avseende budget 
2012 och flerårsplan 2013-2014
Bilaga 20 till KFs beslut § 225 14 november 2011, parkeringsavgifter och zonindelning från 
och med 2012-01-01.

Yrkanden 
Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD) yrkar bifall. 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att komplettera nu gällande taxa och upprätta en ny parkeringszon i Ängelholms 
kommun, Zon 4, för parkering av husbilar, som komplement till nuvarande zoner 
(zon 1, 2 och 3): Zon 4; 150 kronor per dygn, där platsen ej är reserverad. 

att zon 4 införs på kommunens alla befintliga och kommande ställplatser

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.
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Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle, stadsmiljö
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KSAU § 100 Dnr. KS 2020/139  

Framställan om utökad borgensram 2021, Sydvatten AB

Ärendebeskrivning
Sydvatten AB har inkommit med en ansökan om att utöka borgensramen för bolagets 
lån med anledning av framtida investeringar. Nuvarande borgensram uppgår till 2 536 
mnkr och föreslås utökas till 3 100 mnkr. Borgensåtagandet fördelas proportionerligt 
efter respektive kommuns ägarandel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-03
Skrivelse från Sydvatten ”Borgensram för lån åt Sydvatten AB”, 2020-03-30

Beslut
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige

att under förutsättning av kommande bolagsstämmas godkännande utöka Ängelholms 
kommuns borgensram till Sydvatten AB med 25,0 mnkr till sammanlagt 139,0 mnkr,

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att uppdra åt kommunens ombud att vid kommande bolagsstämma 2021 rösta för att 
utöka Sydvatten AB:s totala borgensram från 2 536 mnkr till 3 100 mnkr.

Beslutet ska expedieras till
Sydvatten AB
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KSAU § 101 Dnr. KS 2020/9  

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Medelpunkten tillhandahåller hjälpmedel och tillhörande tjänster till 
medlemskommunerna. Dessa är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommuner, som 
genom medlemskap överlåtit ansvaret för sin hjälpmedelsförsörjning till Medelpunkten. 

Målet för verksamheten är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv 
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. 

Verksamheten finansieras genom att kommunerna betalar för de hjälpmedel som de hyr 
eller köper samt för service och transporter. Verksamheten planeras efter de behov som 
kan förväntas i kommunerna.

Beslutsunderlag
- Tjänsteutlåtande daterat 28 april 2020.
- Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten.
- Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Medelpunkten år 2019.
- Granskning av årsredovisning Kommunalförbundet Medelpunkten, PwC.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att bevilja kommunalförbundet Medelpunktens direktion ansvarsfrihet för 2019.

Beslutet ska expedieras till
Kommunalförbundet Medelpunkten
SST, Ekonomi & kvalitet
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KSAU § 102 Dnr. KS 2020/12  

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Samordningsförbundet 
NNV Skåne

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående parterna är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad kommun, Klippans 
kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga kommun. 
Förbundets uppdrag är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i syfte att uppnå en effektiv 
resursanvändning. Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om årsredovisningen 
för 2019 per 2020-03-26.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22
- Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet NNV Skåne
- Revisionsberättelse 2019

Jäv
Robin Holmberg (M) och Lars Nyander (S) anför jäv och deltar inte i ärendets behandling. 

Åsa Larsson (S) tjänstgör för Lars Nyander (S) och Ola Carlsson (M) tjänstgör för Robin 
Holmberg (M).

Liss Böcker (C) tjänstgör som ordförande under detta ärende och Linda Persson (KD) och 
Åsa Larsson (S) utses att justera paragrafen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2019.

Beslutet ska expedieras till
Samordningsförbundet NNV Skåne
SST Ekonomi o kvalitet
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KSAU § 103 Dnr. KS 2020/10  

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet AV 
Media

Ärendebeskrivning
AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med syftet att tillvarata medlemmarnas 
intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Förbudets ändamål 
är att främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom 
områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 
tillhandahållande av teknik. Förbundet hemställer om att respektive kommun beviljar AV 
Media Skånes direktion ansvarsfrihet för år 2019.

Beslutsunderlag
- Tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2020.
- Hemställan från AV Media Skåne om ansvarsfrihet, daterat den 1 april 2020.
- Protokoll från den 9 mars 2020, Direktionen för Kommunalförbundet AV Media 

Skåne.
- Årsredovisning 2019.
- Revisionsberättelse samt granskningsrapport 2019.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att bevilja direktionen för AV Media Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutet ska expedieras till
Kommunalförbundet AV Media
SST Ekonomi o kvalitet
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KSAU § 104 Dnr. KS 2020/207  

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 2015 och 
består idag av fyra medlemskommuner som täcker en yta av ca 1200 kvadratkilometer. 
Organisationen består av fyra heltidsstationer, sex deltidsstationer, tre räddningsvärn, en 
larm- & ledningscentral, förebyggandeverksamhet, administrativt stöd samt 
verksamhetsstöd och ledning. Den politiska målsättningen är att få en effektiv organisation 
där resurserna används för att arbeta förebyggande och upprätthålla en god 
utryckningsberedskap. Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst har beslutat 
överlämna sin årsredovisning till kommunstyrelsen i respektive kommun inom förbundet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22
Årsredovisning 2019 avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Revisionsberättelse och granskningsrapport

Jäv 
Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och Ola Carlsson (M) anför jäv och 
deltar inte i ärendets behandling.

Eric Sahlvall (L) tjänstgör för Liss Böcker (C) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) tjänstgör för 
Lars Nyander (S).

Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) utses att justera denna paragraf.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
ansvarsfrihet.    

Beslutet ska expedieras till
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
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KSAU § 105 Dnr. KS 2008/193  

Förändring av stadgar för Gabriel Urwitz stiftelse

Ärendebeskrivning
2008 mottog Ängelholms gymnasieskola en donation på 250 000 kr från en tidigare elev. 
Avsikten med donationen var att årligen dela ut ett stipendium till student med 
framgångsrika studier inom de teoretiska programmen. Kommunen har upprättat stadgar 
som antagits av kommunstyrelsen. Sedan 2008 har 10 000 kronor årligen delats ut som 
stipendium enlig donationsvillkoren. Under våren 2020 har donatorn tagit en ny kontakt 
med kommunen och Ängelholms gymnasieskola med en önskan om att utöka donationen 
med ytterligare 125 000 kr samt att öka det utdelningsbara beloppet till 15 000 kr.

Beslutsunderlag
- Tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2020
- Ursprungliga stadgar för ”Stiftelsen Familjen Urwitz stipendium för framgångsrika 

studier”
- Förslag till nya stadgar för  ”Stiftelsen Familjen Urwitz stipendium för framgångsrika 

studier”

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att godkänna revideringen av stadgarna för ”Stiftelsen Familjen Urwitz stipendium för 
framgångsrika studier” och att de nya stadgarna fastställs enligt bilaga,

att notera att Servicestöd, Ekonomi & kvalitet även fortsättningsvis på uppdrag av Familje- 
och utbildningsnämnden administrerar och förvaltar donationen i enlighet med stiftelsens 
stadgar.

Beslutet ska expedieras till
Servicestöd, Ekonomi & kvalitet
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KSAU § 106 Dnr. KS 2019/328,  NOS 2020/67

Delrapportering inventering särskilda boenden

Ärendebeskrivning
De flesta av kommunens särskilda boenden är uppförda under 1960- respektive 1990-talet. 
För att möta dagens arbetsmiljö- och säkerhetskrav behöver flera av kommunens boenden 
renoveras. Kommunstyrelsen har lämnat ett uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att 
utreda och lämna förslag på vilka särskilda boenden i kommunen som:

• har värden som gör dem lämpliga att renovera och eventuellt bygga ut, 
• kan vara lämpliga att riva till förmån för nybyggnation, samt
• det är aktuellt att avveckla.

Nämnden har lämnat en delrapport avseende Åsbytorp, Karlsgården och Kunghaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2020
Protokollsutdrag NOS den 21 april 2020
Tjänsteutlåtande Hälsa daterat den 14 april 2020

Yrkanden 
Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och Lars Nyander (S) yrkar 
bifall till förslaget till beslut efter justering av första att-satsen till följande:

att uppdra till AB Ängelholmslokaler att undersöka möjligheterna för en försäljning av 
Åsbytorp.

att uppdra åt planenheten att se över alternativ placering i Strövelstorp för uppförande av 
särskilt boende i två plan med plats för minst 60 boende.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras fem minuter.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Åsbytorp
att uppdra till AB Ängelholmslokaler att undersöka möjligheterna för en försäljning av 
Åsbytorp.

att uppdra åt planenheten att se över alternativ placering i Strövelstorp för uppförande av 
särskilt boende i två plan med plats för minst 60 boende.

Karlsgården
att uppdra åt AB Ängelholmslokaler att ansöka om ändrad verksamhet till förskola samt att 
anpassa Karlsgården till förskola.

Kungshaga
att uppdra åt AB Ängelholmslokaler att renovera fastigheten, enligt gällande 
myndighetskrav, för fortsatt drift som särskilt boende.

att ovanstående objekt inarbetas i lokalförsörjningsplanen inför Budget 2021 och plan 
2022-2023

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
AB Ängelholmslokaler
Ekonomi och kvalité, fastighetsenheten
Ekonomi och kvalité, ekonomichefen
Nämnden för omsorg och stöd
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KSAU § 107 Dnr. KS 2020/113,  NOS 2020/69

Utvärdering av  trygghetsvärdar på trygghetsboenden

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav i sitt budgetbeslut den 11 november 2019, § 200 , nämnden för 
omsorg och stöd att utvärdera både kommunala och privata trygghetsboendens 
trygghetsvärdar. Vidare ska utvärderingen ge svar på hur arbetet fungerar samt ge förslag 
på hur trygghetsvärdarna kan organiseras och finansieras efter 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 4 maj 2020
Protokoll, nämnden för omsorg och stöd, 21 april 2020, §39
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 13 mars 2013
Utvärdering av trygghetsvärdarnas arbete och förslag på fortsatt organisering och 
finansiering efter 2020, 11 mars 2020        

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall samt yrkar på att lämna en protokollsanteckning.
Lars Nyander (S) yrkar bifall samt yrkar på att lämna en protokollsanteckning.
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD) yrkar bifall

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna nämnden för omsorg och stöds återrapport som svar på uppdraget, samt 

att uppdra åt nämnden för omsorg och stöd att återkomma med förslag på finansiering 
inom nämndens befintliga ram.
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Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna lade i nämnden för omsorg och stöd ett yrkande om en uppföljning 
om 1 år, eftersom vi ville försäkra oss om att den politiska hanteringen fortsätter vad gäller 
de viktiga funktioner som trygghetsvärdinnorna har eller haft. Vi ser inget egenvärde i 
trygghetsvärdinnorna i sig, men finner det olyckligt om funktioner som de har och som har 
ett högt värde för de boende, skulle försvinna. Detta innebär inte nödvändigtvis att 
kommunen ska fortsätta ge en extra finansiering för sådana funktioner fullt ut, men vi 
menar att frågan borde fortsätta bevakas efterhand som utfasningen sker och vi ser mer i 
detalj vad det leder till, eller kommer leda till.”

Lars Nyander (S) lämnar följande protokollsanteckning:  
”Trygghetsboende är ingen lagstyrd verksamhet och därmed heller ingen verksamhet som 
kommunen är skyldig att subventionera. Men värdarna fyller en mycket viktig funktion. Att 
få hjälp och någon att fråga känns tryggt. Speciellt i den nya digitala värld som alltmer blir 
brukarens vardag. Aktivitetssamordnare och trygghetsvärd är två helt olika funktioner, en 
aktivitetssamordnare kan inte ersätta trygghetsvärdens uppgifter.”

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
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KSAU § 108 Dnr. KS 2019/328, NOS 2020/66

Begäran från Nämnden för omsorg och stöd om ersättning 
för merkostnader vid evakuering av särskilt boende

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att godkänna planeringen av 
renoveringarna av särskilda boenden i Ängelholms kommun. Evakueringen påbörjas under 
2020 och möjliggöras genom upphandling av evakueringsboendeplatser.

Nämnden för omsorg och stöd behandlade ärendet den 21 april 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 4 maj 2020
Protokoll, nämnden för omsorg och stöd, §36, 21 april 2020
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 31 mars 2020

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta

att tilldela huvuduppdrag Hälsa budgetmedel för merkostnader för evakuering av Åsbytorp 
2020 motsvarande 0,5 mnkr, samt

att finansiering sker genom resultatet år 2020

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
Huvuduppdrag Hälsa
Ekonomichef
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KSAU § 109 Dnr. KS 2020/66  

Återrapport - uppdrag att se över regelverket för 
sponsring till föreningar

Ärendebeskrivning
I budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att se över regelverket för sponsring till 
föreningar inför 2021. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30 
juni 2020. Utredningen ska lämna förslag på förändringar i de riktlinjer som styr på vilket 
sätt Ängelholms kommun sponsrar elitidrott. 

Följande ska övervägas i översynen:
• Införande av maxbelopp per förening
• Krav på motprestation och socialt ansvarstagande
• Gränsdragning och definition av begreppet ”elitidrott”

Arbetet med översynen har gjorts i samarbete mellan kommunikationschef och huvud-
uppdrag Samhälle, Kultur och stad, och har resulterat i ett antal förslag till justeringar i 
nuvarande riktlinjer och rutiner

Beslutsunderlag
 Från budgetbeslut 20191111: Uppdrag till Kommunstyrelsen att se över regelverket för 

sponsringsbidrag avseende föreningar inför år 2021. Återrapporteras senast 2020-06-30.
 Policy för sponsring 2017- 2019 för Ängelholms kommun, 2015/952
 Förslag till revidering av Riktlinjer för sponsring till elitidrott i Ängelholms kommun, 

KS      
2019/64
 Förslag till revidering av Policy för sponsring för Ängelholms kommun, KS 2019/63

Föredragande tjänsteperson
Karin Wettermark Jonsson, kommunikationschef, föredrar ärendet.

Yrkanden
Lars Nyander (S) yrkar bifall.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anse uppdraget vara återrapporterat.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle, Kultur och stad 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-05-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 110 Dnr. KS 2016/895  

Plan för slutrapport - En jämlik kommun

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beredningar fick 2017 i uppdrag att arbeta med frågor under det 
gemensamma temat Hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
Beredning Omsorg fick i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för en jämlik kommun. 
Beredningen tog fram en slutrapport och redovisade arbetet för kommunfullmäktige i 
september 2018. 

Kommunfullmäktige tog den 29 oktober 2018 beslut om att förklara uppdraget slutfört 
och att överlämna beredningens slutrapport till kommunstyrelsen för handläggning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet den 15 april 2020
Plan för slutrapport – En jämlik kommun daterad den 7 april 2020
Beredningsrapport En jämlik kommun

Föredragande tjänsteperson
Karin Wettermark Jonsson, Kommunikationschef, föredrar ärendet.

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall och yrkar att lämna en protokollsanteckning.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att   godkänna kommunstyrelsens plan för slutrapport ”En jämlik kommun”
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Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Sverigedemokraterna välkomnar ett samlat grepp om kommunens arbete med jämlikhet, 
Vi ställer oss dock frågan vilka problem som finns rent konkret kring jämlikhet idag i 
Ängelholms kommun, eller om vi kan se några trender vad gäller utveckling mot minskad 
jämlikhet. Sådana signaler måste rimligen säga oss något om vad som rent konkret behöver 
adresseras i det fortsatta arbetet med jämlikhet. Vi ser också att frågan om jämlikhet är ett 
laddat begrepp som gärna blir politiskt, och menar därför att det är av stor vikt att 
kommunens arbete med jämlikhet främst kretsar kring väl förankrade begrepp, anknyter till 
kommunens mål, och bedrivs förutsättningslöst. All ojämlikhet måste kunna adresseras 
med öppna ögon, utan skygglappar och även om det kan anses beröra känsliga områden.”

Beslutet ska expedieras till
Kommunikationschefen
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KSAU § 111 Dnr. KS 2018/321   

Svar på medborgarförslag om att sätta en skylt/monument 
vid E6 för att belysa att Ängelholm är hemvist för 
Koenigsegg

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren önskar i sitt medborgarförslag att Ängelholms kommun uppför en skylt 
eller monument vid E6 för att belysa att Ängelholm är hemvist för Koenigsegg.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 20 mars 2020
Medborgarförslag, 6 april 2018

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna svaret och översända detta till förslagsställaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-05-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 112 Dnr. KS 2018/344  

Svar  på Medborgarförslag om att bygga en Gymnastikhall i 
Hjärnarp

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit den 16 april 2018 om att bygga ny idrottshall i Hjärnarp.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 20 mars 2020
Medborgarförslag, 16 april 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att  godkänna svaret och översända detta till förslagsställaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-05-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 113 Dnr. KS 2018/724  

Svar på medborgarförslag om införande av  LIS 
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har fått in ett medborgarförslag om att kommunen bör peka ut LIS-
områden, d v s områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge år 2018. Motiveringen 
till förslaget är att landsbygden kan utvecklas om kommunen inför LIS-områden. 

Därefter har ett ordförandeförslag om LIS-områden skrivits fram i 
samhällsbyggnadsnämnden, som den 14 januari 2020 tog beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att genomföra ett tematiskt tillägg till översiktplanen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Svar på medborgarförslag om införande av LIS i Ängelholms kommun, 
daterat 12 maj 2020.
Svar på medborgarförslag om införande av LIS i Ängelholms kommun, daterat 12 maj 
2020.
Medborgarförslag om införande av LIS i Ängelholms kommun, daterat 22 september 2018.
Tematiskt tillägg till översiktsplan – LIS-områden, dnr 2020/63.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår besluta

att anse medborgarförslaget besvarat.

att översända svar på medborgarförslag till förslagsställaren.

Beslutet ska expedieras till
Kommundirektörens stab, Lena Åström.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-05-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 114 Dnr. KS 2017/778   

Svar på medborgarförslag om bostadsbebyggelse i och 
omkring hamnområdet

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att försköna Ängelholm och göra staden mer attraktiv genom att 
bygga bostäder i och runt hamnområdet och därigenom lämna jordbruksmarken orörd har 
skickats in till kommunen i november 2017. Den 27 november 2017 beslutade 
kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 30 april 2020
Beslut KF § 303, 27 november 2017
Medborgarförslag, inskickat 15 november 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

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

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-05-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 115 Dnr. KS 2019/587   

Svar på Ängelholmsförslaget - Höj skatten och öka 
elevpengen

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit den 14 november om att höja skatten och öka elevpengen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 10 mars 2020
Ängelholmförslag, 14 november 2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avslå Ängelholmsförslaget om att höja skatten och öka elevpengen. och publicera detta 
beslut och motiveringen till beslut på engelholm.se som kommunstyrelsens svar till 
förslagslämnaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren via e-portalen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-05-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 116 Dnr. KS 2019/547   

Svar på Ängelholmsförslaget - Ängelholms kommun en 
hjärtsäker zo

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande att Ängelholms kommun ska vara en så 
kallad hjärtsäker zon. Förslagsställaren hänvisar till SIS (Svensk institutet för standarder) 
22280000:2015. SIS är en ideell organisation som med hjälp av experter inom olika 
områden tar fram standarder för olika ämnesområden.

Ängelholms kommun ser behovet av köpa in fler hjärtstartare framöver men inte att man i 
nuläget har möjlighet att uppfylla standardens krav fullt ut. Syftet med standarden inom 
detta område är god och det ligger i allas intresse att höja kvalitén och rädda liv. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Nämndkansliet, 31 mars 2020 
Ängelholmsförslag om hjärtsäker zon, 13 oktober 2010

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anse Ängelholmsförslaget besvarat och publicera detta beslut och motiveringen till 
beslut på engelholm.se som kommunstyrelsens svar till förslagslämnaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren via Abou



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-05-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 117 Dnr. KS 2017/719, NKIF 2019/144/147

Svar på motion om seniorhus i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg (L) inkom den 17 oktober 2017 med en motion angående seniorhus i 
Ängelholm. I motionen föreslås att ett seniorhus med flexibel planlösning i nära anslutning 
till kollektivtrafik ska inrättas.

Nämnden för kultur, idrott och fritid har behandlat ärendet den 20 april med förslag om 
att ge huvuduppdrag samhälle ett uppdrag att utreda behov och förutsättningar för ett 
allaktivitetshus.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 29 april 2020
Protokoll, nämnden för kultur, idrott och fritid, 20 april 2020, §33
Tjänsteutlåtande, kultur och stad, 23 mars 2020
Motion från Eva Kullenberg, inkommen den 17 oktober 2017

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar att motionen ska avslås

Robin Holmberg (M) yrkar bifall till att motionen ska anses besvarad, Linda Persson (KD) 
instämmer samt yrkar att få lov att lämna en protokollsanteckning

Propositioner och omröstning
Ordföranden frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om man bifaller förslag till beslut om 
att anse motionen besvarad eller om man avslår motionen.

Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller förslag till beslut om att 
anse motionen besvarad

Omröstning begärs och ja-röst är för att anse motionen besvarad och nej-röst för att avslå 
motionen.

Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) 
röstar ja och Lars Nyander (S) röstar nej.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-05-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anse motionen besvarad

Reservation
Lars Nyander (S) reserverar som mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande som 
avslagits.

Protokollsanteckning
Linda Persson (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi Kristdemokrater vill med denna protokollsanteckning styrka vår vilja med att vid en 
utredning kring ett seniorhus även att innefatta möjligheten att utveckla befintlig 
verksamhet i MK-huset, där redan denna form av verksamhet till viss del redan bedrivs.”

Beslutet ska expedieras till
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-05-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 118 Dnr. KS 2019/322, SBN 2019/178

Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) om införande av 
policy mot klotter och olaga affischering i Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har inkommit med en motion den 24 juni 2019 om att Ängelholms 
kommun ska införa en policy mot klotter och olaga affischering.

Ärendet har behandlats i Samhällsbyggnadsnämnden den 7 april 2020 med förslag att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 29 april 2020
Protokollsutdrag, Samhällsbyggnadsnämnden, 7 april 2020, § 93
Tjänsteutlåtande, kultur- och stad, 13 november 2019
Motion, inkommen den 24 juni 2019

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att bifalla motionen, samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för handläggning. 

Beslutet ska expedieras till
Planeringschef, Huvuduppdrag Samhälle



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-05-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 119 Dnr. KS 2020/234  

Återrapportering av uppdrag Kompetensbank

Ärendebeskrivning
Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram en kompetensbank där medarbetarnas 
samlade kompetenser framgår senast 30 juni 2020. Uppdraget lämnades i samband med 
kommunstyrelsens beslut om budgetdirektiv i maj 2019 och ska redovisas senast den 30 
juni 2020.

Kommunstyrelsens personalutskott har haft dialog och vägledning kring mål och syfte med 
en kompetensbank. Målbilden är att hitta en kommungemensam helhetslösning, för att 
hantera kompetenser på individ, grupp och organisationsnivå, med digitalt systemstöd. Ett 
digitalt systemstöd gör det möjligt för chefer, att hantera kompetensutveckling systematiskt 
och långsiktigt, där medarbetarnas kompetenser finns samlade. 

Ytterst är syftet att behålla och utveckla medarbetarna, som en del i kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från HR-chef den 29 april 2020

Beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporten 

Beslutet ska expedieras till

HR-chef
Ekonomichef
Chef Hälsa
Chef Samhälle
Chef Lärande och familj


	Protokoll förstasida KSAU 2020-05-20
	Val av justeringspersoner och dag för justeringen
	Beslut KSAU 2020-05-20
Val av justeringspersoner och dag för justeringen

	Godkännande av föredragningslistan KSAU 2020
	Beslut KSAU 2020-05-20
Godkännande av föredragningslistan KSAU 2020

	Information om aktuella frågor på arbetsmarknadsenheten (Jan Mårtensson)
	Beslut KSAU 2020-05-20
Information om aktuella frågor på arbetsmarknadsenheten

	Framtidens utbildningar, avrapportering och frågor  (FUN, SBN och NOS) Andras Jarud, Sofia Glantz, Lars-Ola
	Beslut KSAU 2020-05-20
Framtidens utbildningar, avrapportering och frågor

	Kl. 10.00-10.15 Information - Bolagsstruktur
	Beslut KSAU 2020-05-20
Information - Bolagsstruktur

	Exploateringsavtal för utbyggnaden av Rönnebodaområdet
	Beslut KSAU 2020-05-20
Exploateringsavtal för utbyggnaden av Rönnebodaområdet
	Sida 1
	Sida 2


	Antagande av detaljplan för Skörpinge 84:7, 84:4 m fl/Rönnebodaområdet, Ängelholms kommun (SBN 12 maj)
	Beslut KSAU 2020-05-20
Antagande av detaljplan för Skörpinge 84:7, 84:4 m fl/Rönnebodaområdet, Ängelholms kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Nätverk för att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda - Inbjudan från Sveriges kommuner och regioner
	Beslut KSAU 2020-05-20
Nätverk för att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda - Inbjudan från Sveriges kommuner och regioner

	Återrapportering av uppdrag om åtgärdsplan för färdtjänst
	Beslut KSAU 2020-05-20
Återrapportering av uppdrag om åtgärdsplan för färdtjänst

	Svar på frågeställning angående försäljning av fastighet Söndrebalj 7:55
	Beslut KSAU 2020-05-20
Svar på frågeställning angående försäljning av fastighet Söndrebalj 7:55
	Sida 1
	Sida 2


	Extra bidrag till Ängelholms Hembygdsförening 2020 med anledning av Covid19-pandemin
	Beslut KSAU 2020-05-20
Extra bidrag till Ängelholms Hembygdsförening 2020 med anledning av Covid19-pandemin

	Taxa 2020 för husbilar
	Beslut KSAU 2020-05-20
Taxa 2020 för husbilar
	Sida 1
	Sida 2


	Framställan om utökad borgensram 2021, Sydvatten AB
	Beslut KSAU 2020-05-20
Framställan om utökad borgensram 2021, Sydvatten AB

	Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten
	Beslut KSAU 2020-05-20
Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten

	Ansvarsfrihet avseende 2019 för Samordningsförbundet NNV Skåne
	Beslut KSAU 2020-05-20
Ansvarsfrihet avseende 2019 för Samordningsförbundet NNV Skåne

	Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet AV Media
	Beslut KSAU 2020-05-20
Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet AV Media

	Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
	Beslut KSAU 2020-05-20
Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst

	Förändring av stadgar för Gabriel Urwitz stiftelse
	Beslut KSAU 2020-05-20
Förändring av stadgar för Gabriel Urwitz stiftelse

	Delrapportering inventering särskilda boenden
	Beslut KSAU 2020-05-20
Delrapportering inventering särskilda boenden
	Sida 1
	Sida 2


	Utvärdering av  trygghetsvärdar på trygghetsboenden
	Beslut KSAU 2020-05-20
Utvärdering av  trygghetsvärdar på trygghetsboenden
	Sida 1
	Sida 2


	Begäran från Nämnden för omsorg och stöd om ersättning för merkostnader vid evakuering av särskilt boende
	Beslut KSAU 2020-05-20
Begäran från Nämnden för omsorg och stöd om ersättning för merkostnader vid evakuering av särskilt boende

	Återrapport - uppdrag att se över regelverket för sponsring till föreningar (KWJ)
	Beslut KSAU 2020-05-20
Återrapport - uppdrag att se över regelverket för sponsring till föreningar
	Sida 1
	Sida 2


	Plan för slutrapport - En jämlik kommun (bordlagt KSAU 22/4)
	Beslut KSAU 2020-05-20
Plan för slutrapport - En jämlik kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på medborgarförslag om att sätta en skylt/monument vid E6 för att belysa att Ängelholm är hemvist för Koenigsegg
	Beslut KSAU 2020-05-20
Svar på medborgarförslag om att sätta en skylt/monument vid E6 för att belysa att Ängelholm är hemvist för Koenigsegg

	Svar  på Medborgarförslag om att bygga en Gymnastikhall i Hjärnarp
	Beslut KSAU 2020-05-20
Svar  på Medborgarförslag om att bygga en Gymnastikhall i Hjärnarp

	Svar på medborgarförslag om införande av  LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Ängelholms kommun
	Beslut KSAU 2020-05-20
Svar på medborgarförslag om införande av  LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Ängelholms kommun

	Svar på medborgarförslag om bostadsbebyggelse i och omkring hamnområdet
	Beslut KSAU 2020-05-20
Svar på medborgarförslag om bostadsbebyggelse i och omkring hamnområdet

	Svar på Ängelholmsförslaget - Höj skatten och öka elevpengen 
	Beslut KSAU 2020-05-20
Svar på Ängelholmsförslaget - Höj skatten och öka elevpengen 

	Svar på Ängelholmsförslaget - Ängelholms kommun en hjärtsäker zon (sista dag att svara KS 6 maj)
	Beslut KSAU 2020-05-20
Svar på Ängelholmsförslaget - Ängelholms kommun en hjärtsäker zon

	Svar på motion om seniorhus i Ängelholm
	Beslut KSAU 2020-05-20
Svar på motion om seniorhus i Ängelholm
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) om införande av policy mot klotter och olaga affischering i Ängelholms kommun
	Beslut KSAU 2020-05-20
Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) om införande av policy mot klotter och olaga affischering i Ängelholms kommun

	Återrapportering av uppdrag Kompetensbank
	Beslut KSAU 2020-05-20
Återrapportering av uppdrag Kompetensbank


