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KS § 112 Dnr. KS 2020/1  

Val av justeringspersoner kommunstyrelsen 2020

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av ordföranden och två justeringspersoner.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

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

2. Justeringen äger rum måndagen den 8 juni 2020.
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KS § 113 Dnr. KS 2020/2  

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2020

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

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar:

Nytt ärende - Amorteringsfrihet Gymnastikförbundet Syd

Nytt ärende  – Instruktion ombud Ängelholmshem/Ängelholmslokaler

Nytt anmälningsärende – Överklagande av kommunstyrelsens beslut om ställplatser
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KS § 114  

Information om inriktning 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, Henrik Sandén planeringschef och Lena Åström 
chefsstrateg.

Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet om ett inriktningsbeslut på kommande 
kommunstyrelsesammanträde.
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KS § 115 Dnr. KS 2020/287  

Instruktion till ombud inför årsstämma 2020 i AB 
Ängelholmshem samt AB Ängelholmslokaler

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen utser varje år ett ombud för årsstämman i AB Ängelholmshem 
respektive AB Ängelholmslokaler. Inför årsstämman 2020 lämnar kommunstyrelsen 
följande skriftliga instruktion till ombudet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2020

Jäv
Patrik Ohlsson (SD) anmäler jäv och är inte närvarande i lokalen under ärendets 
behandling och beslut. Karl-Erik Asp (M) tjänstgör för honom under detta ärende.

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande: Karl-Otto Rosenqvist (MP), 
Johan Wifralius (SD), Lars Nyander (S), Linda Persson (KD), Karl-Erik Asp (M), 
BrittMarie Hansson (S), Eric Sahlvall (L), Liss Böcker (C) och Sara Gigja (V).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt kommunens ombud att på årsstämman 2020 i AB Ängelholmshem yrka 

 att inte bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt för verkställande direktör i AB 
Ängelholmshem för räkenskapsåret 2019. Styrelsen under räkenskapsåret 2019 
omfattar:

Daniel Jönsson (M), ordförande
Carl-Gustaf Gudmundsson (C), 1:e vice ordförande
Arne Jönsson (S), 2:e vice ordförande
Patrik Ohlsson (SD), ledamot
Hans Hammargren (L), ledamot
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Ersättare
Magnus Nson Engelbäck (M)
Göran Larsson (M)
Emma Yngvesson (S)
Marie Wifralius (SD)
Peter Storgaard (KD)

Verkställande direktör:
Benth Jensen

 att Öhrlings PricewaterhouseCoopers, PWC,  anlitas som revisor i AB 
Ängelholmshem för räkenskapsåret 2020. Huvudansvarig revisor 
Mattias Johansson, revisorssuppleant Anders Thulin.

att uppdra åt kommunens ombud att på årsstämman 2020 i AB Ängelholmslokaler yrka 

 att inte bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt för verkställande direktör i AB 
Ängelholmslokaler för räkenskapsåret 2019. Styrelsen under räkenskapsåret 2019 
omfattar: 

Daniel Jönsson (M), ordförande
Carl-Gustaf Gudmundsson (C), 1:e vice ordförande
Arne Jönsson (S), 2:e vice ordförande
Patrik Ohlsson (SD), ledamot
Hans Hammargren (L), ledamot

Ersättare
Magnus Nson Engelbäck (M)
Göran Larsson (M)
Emma Yngvesson (S)
Marie Wifralius (SD)
Peter Storgaard (KD)

Verkställande direktör:
Benth Jensen

 att Öhrlings PricewaterhouseCoopers, PWC,  anlitas som revisor i AB 
Ängelholmshem för räkenskapsåret 2020. Huvudansvarig revisor 
Mattias Johansson, revisorssuppleant Anders Thulin.

Beslutet ska expedieras till
Ombudet Maja Rampe (M)
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KS § 116 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 29 april 2020
Av Derome Hus AB och Haaks Stenhus AB signerade exploateringsavtal med bilagor 
Upprättade gåvoavtal
Kartskiss
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Jäv
Kommundirektör Lilian Eriksson anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets 
handläggning och beslut.

Föredragande tjänsteperson
Exploateringsingenjör Sara Elmefjärd föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Maija Rampe (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

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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KS § 117 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
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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Jäv
Kommundirektör Lilian Eriksson anmäler jäv och är inte närvarande i lokalen under ärendets 
behandling och beslut.

Föredragande tjänsteperson
Planhandläggare Edvin Hansson föredrar ärendet.

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt yrkar att få lov att lämna en 
protokollsanteckning 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

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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KS § 118 Dnr. KS 2020/3  

Uppföljning per april 2020

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska de tre huvuduppdragen och Servicestöd lämna 
ekonomisk avvikelserapport per februari, juni och oktober varje år. Rapporteringen ska ske 
till ansvarig nämnd och till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har samtidigt beslutat att ekonomisk uppföljning ska ske efter april 
månad och delårsrapport ska lämnas efter augusti månad. Dessa rapporter inkluderar även 
koncernbolagen. Rapportering ska ske till ansvarig nämnd samt till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-19
Uppföljning per april 2020

Föredragande tjänsteperson
Budgetchef Fredrik Karlsson föredrar den kommunövergripande uppföljningen per april 
2020.

Ekonomichef Ängelholmshem Ulrika Sjöholm Andersson föredrar uppföljningen per april 
2020 för Ängelholmshem och Ängelholmslokaler.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen per april 2020.

Beslutet ska expedieras till
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
Samtliga nämnder
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KS § 119 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
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
- 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
Kommunstyrelsen beslutar

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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KS § 120 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2020
Protokollsutdrag NOS den 21 april 2020
Tjänsteutlåtande Hälsa daterat den 14 april 2020

Yrkanden 
Christina Hanstål (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag efter justering av första att-
satsen till följande lydelse: Att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning 
för fastigheten Torlarp 1:135 för uppförande av särskilt boende i minst två plan med plats 
för minst 60 platser samt att andra att-satsen stryks.

Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD), Sara Gigja (V) och Linda Persson (KD) instämmer 
i yrkandet från Christina Hanstål (M).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Åsbytorp
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning för fastigheten Torlarp 
1:135 för uppförande av särskilt boende i minst två plan med plats för minst 60 platser.

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 121 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande nämndkansliet 13 maj 2020
Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämnden den 12 maj 2020
Tjänstutlåtande från huvuduppdrag Samhälle daterat den 17 april 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna återrapporten.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Kommunrevisionen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 122 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
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 är inte närvarande i lokalen under ärendets 
handläggning och beslut. Karl-Erik Asp (M) tjänstgör i hans ställe under detta ärende.

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Christina Hanstål (M), Johan Wifralius 
(SD), Lars Nyander (S), Erik Sahlvall (L), Linda Persson (KD), Karl-Erik Asp (M) och 
Karl-Otto Rosenqvist (MP).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på AB Ängelholmshems lekmannarevisionens 
frågor.

Beslutet ska expedieras till
AB Ängelholmshem
Lekmannarevisionen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 123 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2020
Ansökan från Ängelholms Hembygdsförening, inkommen den 12 maj 2020

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från följande: Liss Böcker (C), Eric Sahlvall (L), 
Maija Rampe (M), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S), 
Sara Gigja (V), Linda Persson (KD) och Johan Wifralius (SD).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår 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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 124 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 20 mars 2020
Medborgarförslag, 6 april 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna svaret och översända detta till förslagsställaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 125 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 20 mars 2020
Medborgarförslag, 16 april 2016

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att  godkänna svaret och översända detta till förslagsställaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 126 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
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 beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.

att översända svar på medborgarförslag till förslagsställaren.

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 127 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande daterat 30 april 2020
Beslut KF § 303, 27 november 2017
Medborgarförslag, inskickat 15 november 2017

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

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

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 128 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 10 mars 2020
Ängelholmförslag, 14 november 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

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

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 129 Dnr. KS 2019/547   

Svar på Ängelholmsförslaget - Ängelholms kommun en 
hjärtsäker zon

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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande Nämndkansliet, 31 mars 2020 
Ängelholmsförslag om hjärtsäker zon, 13 oktober 2010

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

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 e-tjänstportalen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 130 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande från HR-chef den 29 april 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna återrapporten 

Beslutet ska expedieras till

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 131 Dnr. KS 2020/206  

Val av ombud och ersättare till årsstämma 2021 och 2022 i 
Rönneåns vattenråd samt Rönneåkommittén

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att förrätta val av ombud och ersättare till årsstämma 2021 och 2022 
i Rönneåns vattenråd samt i Rönneåkommittén.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat 27 maj 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Robin Holmberg (M) till ombud samt Lars Nyander (S) till ersättare för ombudet 
till årsstämma 2021 och 2022 med Rönneåns vattenråd.

att utse Robin Holmberg (M) till ombud samt Lars Nyander (S) till ersättare för ombudet 
till årsstämma 2021 och 2022 med Rönneåkommittén.

Beslutet ska expedieras till
Evolution – FMS
De valda
Rönneåns vattenråd och Rönneåkommittén



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 132 Dnr. KS 2020/271  

Tillsättning chef Hälsa

Ärendebeskrivning
Tillsättning av ny Chef Hälsa har skett genom internrekrytering i samarbete med 
chefsrekryterare Håkan Olsson från Tarasso. Arbetsgivarens kandidat är Filippa Kurdve 
som är tillförordnad chef Hälsa sedan september 2019.

Kravprofil har utarbetats i dialog med kommunstyrelsen presidium, nämnden för omsorg 
och stöds presidium, kommundirektör, HR-chef, ledningsgruppen för Hälsa, fackliga 
företrädare från centrala samverkansgruppen och chefsrekryterare Håkan Olsson.

Sammanfattningsvis så förordar arbetsgivaren att nuvarande chef Filippa Kurdve erbjuds 
befattningen som Chef Hälsa i Ängelholms kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från HR-chef daterat den 2 juni 2020
Kravprofil
Chefsförordnande
Samverkansprotokoll CSG 2 juni 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anställa Filippa Kurdve som Chef Hälsa från och med 1 juli 2020.

att godkänna upprättat avtal benämnt chefsuppdrag

att förklara paragrafen för omedelbart justerad

Beslutet ska expedieras till
Lilian Eriksson, kommundirektör
Lena Östblom, HR-chef
Filippa Kurdve, t.f. chef Hälsa



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 133 Dnr. KS 2020/284  

Amorteringsfrihet för Gymnastikförbundet Syd

Ärendebeskrivning
Kommunen har lämnat borgen avseende lån till Gymnastikförbundet Syd (Lingvallen). De 
har via Swedbank inkommit med en ansökan om amorteringsfrihet på sina lån till banken 
under sex månader. Anledningen är att verksamheten inte kan bedrivas som planerat till 
följd av Covid-19.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-01

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Gymnastikföreningen Syd amorteringsfrihet på de lån som kommunen tecknat 
borgen för hos Swedbank fram till och med 2020-12-30, 

att bemyndiga kommundirektör och ekonomichef att två i förening underteckna 
handlingar rörande amorteringsfrihet enligt ovan. 

Beslutet ska expedieras till
- SST, Ekonomi & kvalitet
- Gymnastikföreningen Syd
- Swedbank



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 134 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande nämndkansliet den 15 april 2020
Plan för slutrapport – En jämlik kommun daterad den 7 april 2020
Beredningsrapport En jämlik kommun

Yrkanden
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och yrkar att lämna 
en protokollsanteckning.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att   godkänna kommunstyrelsens plan för slutrapport ”En jämlik kommun”



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 135 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
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
 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

Yrkanden 
Christina Hanstål (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt följande tillägg: att ge 
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att utse en grupp av politiker och tjänstpersoner 
som arbetar med att se över regelverket och att återkomma med ett förslag senast den 31 
oktober 2020.

Liss Böcker (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer i 
yrkandet från Christina Hanstål (M).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse uppdraget vara återrapporterat.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att utse en grupp av politiker och 
tjänstpersoner som ska arbeta med att se över regelverket för sponsring och återkomma 
med ett förslag senast den 31 oktober 2020.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle, Kultur och stad 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 136 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 4 maj 2020
Protokoll, nämnden för omsorg och stöd, §36, 21 april 2020
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 31 mars 2020

Beslut
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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 137 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
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 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande personer: Lars Nyander (S), 
Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD), Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C) och Eric 
Sahlvall (L).

Lars Nyander (S) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar även på att få lov att lämna in vardera en 
protokollsanteckning.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår 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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KS § 138 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-03
Skrivelse från Sydvatten ”Borgensram för lån åt Sydvatten AB”, 2020-03-30

Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslut
 
Kommunstyrelsen föreslår 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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KS § 139 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
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
- Tjänsteutlåtande daterat 28 april 2020.
- Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten.
- Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Medelpunkten år 2019.
- Granskning av årsredovisning Kommunalförbundet Medelpunkten, PwC.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja kommunalförbundet Medelpunktens direktion ansvarsfrihet för 2019.

Beslutet ska expedieras till
Kommunalförbundet Medelpunkten
SST, Ekonomi & kvalitet
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KS § 140 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
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
- Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22
- Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet NNV Skåne
- Revisionsberättelse 2019

Jäv
Robin Holmberg (M) och Lars Nyander (S) anmäler jäv och är inte närvarande i lokalen 
under ärendets behandling och beslut.

Liss Böcker (C) tjänstgör som ordförande under detta ärende och Ola Carlsson (M) och 
BrittMarie Hansson (S) utses att justera paragrafen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår 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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KS § 141 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
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
- 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
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

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

Beslutet ska expedieras till
Kommunalförbundet AV Media
SST Ekonomi o kvalitet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 142 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22
Årsredovisning 2019 avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Revisionsberättelse och granskningsrapport

Jäv
Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), och Ola Carlsson (M) anmäler jäv och är inte 
närvarande i lokalen under ärendets behandling och beslut.

Linda Persson (KD) och BrittMarie Hansson (S) utses att justera denna paragraf.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
ansvarsfrihet.    

Beslutet ska expedieras till
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
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KS § 143 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 
Linda Persson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt yrkar på att få 
lov att lämna en protokollsanteckning.

Lars Nyander (S) och BrittMarie Hansson (S) yrkar att motionen ska avslås.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på de två framlagda yrkanden och finner att yrkandet om 
bifall till arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs. Följande 
omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA;
Ledamot som vill bifalla yrkandet från Lars Nyander (S) mfl. röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 8 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt följande:
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JA-röster:
Liss Böcker (C), Karl-Erik Asp (M), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD), 
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Ola Carlsson (M), Maija Rampe (M), Robin Holmberg (M).

NEJ-röster: 
Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S), Sara Gigja (V).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad

Reservation
Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S) och Sara Gigja (V) reserverar sig 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
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KS § 144 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
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 arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen, samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för handläggning. 

Beslutet ska expedieras till
Planeringschef, Huvuduppdrag Samhälle
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KS § 145

Anmälningsärenden

1. Delegationsbeslut försörjningsstöd och integration mars och april 2020. KS 2018/123

2. Delegationsbeslut för kommundirektör, staben, servicestöd och mark och exploatering 
maj 2020. KS 2020/68

3. Arbetsutskottens beslut 2020-05-20 fattade på delegation från kommunstyrelsen. 
KS 2020/183

4. Tjänstgörande ersättare för kommundirektören 2020-06-29 -- 2020-08-09. KS 
2018/218

5. Beslut NOS 2020-04-21 Funktionsprogram Fridhem. KS 2019/328

6. Lagakraftbevis - Detaljplan för Jordfräsen 1 och 2. KS 2017/587

7. Årsstämma Ängelholms näringsliv AB 2020. KS 2020/248

8. SKR - Hemställan  - ändring i förordning SFS 2020:293 med anledning av Covid-19

9. NSR protokoll 200417. KS 2020/106

10. Länsstyrelsen Skåne - Meddelande - Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet. KS 2020/273

11. Överklagan av KS-beslut om ställplatser för husbilar i Ängelholms kommun. 
KS 2019/410


	Protokoll förstasida
	Val av justeringspersoner kommunstyrelsen 2020
	Beslut KS 2020-06-03
Val av justeringspersoner kommunstyrelsen 2020

	Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2020
	Beslut KS 2020-06-03
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2020

	Inriktning bolagsstruktur
	Beslut KS 2020-06-03
Kl. 14.05-14.40 - Inriktning bolagsstruktur (Lilian Eriksson, Henrik Sandén och Eva Sturesson)

	Instruktion till ombud inför årsstämma 2020 i AB Ängelholmshem samt AB Ängelholmslokaler
	Beslut KS 2020-06-03
Instruktion till ombud inför årsstämma 2020 i AB Ängelholmshem samt AB Ängelholmslokaler
	Sida 1
	Sida 2


	Exploateringsavtal för utbyggnaden av Rönnebodaområdet
	Beslut KS 2020-06-03
Exploateringsavtal för utbyggnaden av Rönnebodaområdet
	Sida 1
	Sida 2


	Antagande av detaljplan för Skörpinge 84:7, 84:4 m fl/Rönnebodaområdet, Ängelholms kommun
	Beslut KS 2020-06-03
Antagande av detaljplan för Skörpinge 84:7, 84:4 m fl/Rönnebodaområdet, Ängelholms kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Uppföljning per april 2020
	Beslut KS 2020-06-03
Uppföljning per april 2020

	Förändring av stadgar för Gabriel Urwitz stiftelse
	Beslut KS 2020-06-03
Förändring av stadgar för Gabriel Urwitz stiftelse

	Delrapportering inventering särskilda boenden
	Beslut KS 2020-06-03
Delrapportering inventering särskilda boenden
	Sida 1
	Sida 2


	Återrapportering av uppdrag om åtgärdsplan för färdtjänst
	Beslut KS 2020-06-03
Återrapportering av uppdrag om åtgärdsplan för färdtjänst

	Svar på frågeställning angående försäljning av fastighet Söndrebalj 7:55
	Beslut KS 2020-06-03
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 KS 2020-06-03
Extra bidrag till Ängelholms Hembygdsförening 2020 med anledning av Covid19-pandemin

	Svar på medborgarförslag om att sätta en skylt/monument vid E6 för att belysa att Ängelholm är hemvist för Koenigsegg
	Beslut KS 2020-06-03
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 KS 2020-06-03
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 KS 2020-06-03
Svar på medborgarförslag om införande av  LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Ängelholms kommun

	Svar på medborgarförslag om bostadsbebyggelse i och omkring hamnområdet
	Beslut KS 2020-06-03
Svar på medborgarförslag om bostadsbebyggelse i och omkring hamnområdet

	Svar på Ängelholmsförslaget - Höj skatten och öka elevpengen 
	Beslut KS 2020-06-03
Svar på Ängelholmsförslaget - Höj skatten och öka elevpengen 

	Svar på Ängelholmsförslaget - Ängelholms kommun en hjärtsäker zon 
	Beslut KS 2020-06-03
Svar på Ängelholmsförslaget - Ängelholms kommun en hjärtsäker zon 

	Återrapportering av uppdrag Kompetensbank
	Beslut KS 2020-06-03
Återrapportering av uppdrag Kompetensbank

	Val av ombud och ersättare till årsstämma 2021 och 2022 i Rönneåns vattenråd samt Rönneåkommittén
	Beslut KS 2020-06-03
Val av ombud och ersättare till årsstämma 2021 och 2022 i Rönneåns vattenråd samt Rönneåkommittén

	Tillsättning chef Hälsa
	Beslut KS 2020-06-03
Tillsättning chef Hälsa

	Amorteringsfrihet för Gymnastikförbundet Syd 
	Beslut KS 2020-06-03
Amorteringsfrihet för Gymnastikförbundet Syd 

	Plan för slutrapport - En jämlik kommun
	Beslut KS 2020-06-03
Plan för slutrapport - En jämlik kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Återrapport - uppdrag att se över regelverket för sponsring till föreningar
	Beslut KS 2020-06-03
Återrapport - uppdrag att se över regelverket för sponsring till föreningar
	Sida 1
	Sida 2


	Begäran från Nämnden för omsorg och stöd om ersättning för merkostnader vid evakuering av särskilt boende
	Beslut KS 2020-06-03
Begäran från Nämnden för omsorg och stöd om ersättning för merkostnader vid evakuering av särskilt boende

	Utvärdering av  trygghetsvärdar på trygghetsboenden
	Beslut KS 2020-06-03
Utvärdering av  trygghetsvärdar på trygghetsboenden
	Sida 1
	Sida 2


	Framställan om utökad borgensram 2021, Sydvatten AB
	Beslut KS 2020-06-03
Framställan om utökad borgensram 2021, Sydvatten AB

	Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten
	Beslut KS 2020-06-03
Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten

	Ansvarsfrihet avseende 2019 för Samordningsförbundet NNV Skåne
	Beslut KS 2020-06-03
Ansvarsfrihet avseende 2019 för Samordningsförbundet NNV Skåne

	Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet AV Media
	Beslut KS 2020-06-03
Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet AV Media

	Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
	Beslut KS 2020-06-03
Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst

	Svar på motion om seniorhus i Ängelholm
	Beslut KS 2020-06-03
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 KS 2020-06-03
Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) om införande av policy mot klotter och olaga affischering i Ängelholms kommun

	Anmälningsärenden
	Beslut KS 2020-06-03
Anmälningsärenden


