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KSAU § 20 Dnr. KS 2020/48  

Val av justeringspersoner och dag för justeringen

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

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

2. Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm måndagen den 24 februari 2020.
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KSAU § 21 Dnr. KS 2020/49  

Godkännande av föredragningslistan

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 efter följande justering:

Punkt 9 på dagordningen ”Fortsatt dialog tidsbegränsade chefsförordnanden” utgår från 
dagens sammanträde.
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KSAU § 22

Information om Ängelholms flygplats

VD Ängelholms Näringsliv Andreas Jarud informerar utskottet om risken för en nedläggning av 
Ängelholms flygplats. Risken för nedläggning beror på att trafiken sjunkit ner till siffror som är de 
lägsta på flera år.

Samtliga Svenska regionala flygplatser påverkas negativt av minskat inrikesflyg. En arbetsgrupp har 
bildats av Ängelholm Helsingborg Airport med fokus på att hitta en långsiktig lösning. Andreas 
Jarud representerar Familjen Helsingborg i detta arbete. Arbetsgruppen ska vara klar med en 
handlingsplan den sista mars i år. 

Ängelholm Helsingborg Airport är unik gällande ägarskapet. Det är Sveriges enda privatägda 
flygplats med denna inriktning och volym. I dagsläget äger PEAB 100%. PEAB har meddelat att de 
inte kommer att driva flygplatsen med nuvarande föreutsättningar efter 2021.

Arbetsgruppens huvudspår är:
• Breddat ägande
• Kvalificering för SGEI
• Kommunikationsinsats kring Framtidens klimatsmarta inrikesflyg och flygplatsens 

klimatarbete
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KSAU § 23 Dnr. KS 2020/98, NOS 2020/19

Justera ersättning till utförare inom hemtjänst

Ärendebeskrivning
Under 2018 infördes ett nytt ersättningssystem för ersättning till utförare av hemtjänst, såväl 
kommunala som privata utförare.

Huvuduppdrag Hälsa har sedan dess vid uppföljning funnit att det krävs justering av timersättningen 
och antalet timmar som ersättning ges för i nivå sex och sju

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 10 februari 2020
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 27 januari 2020
Bilaga, ersättningsnivåer

Föredragande tjänstepersoner
Verksamhetschef Helena Gottfriedsson och ekonomi Andreas Bollvik föredrar ärendet.

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall. Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) 
instämmer.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att justera ersättningen per timme från 472 kr till 502 kr per timme

att justera antalet timmar som utföraren får ersättning för från 109,3 till 118,7 i nivå sex och från 
140,0 till 182,5 i nivå sju

att justeringarna gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2020, samt 

att den ökade kostnaden finansieras inom den tilldelade ramen för hemtjänsten för 2020

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Hälsa, Filippa Kurdve, Helena Gottfriedsson
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KSAU § 24 Dnr. KS 2019/467  

Fördelning av evenemangsstöd 2020

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun fördelar årligen ut evenemangsstöd i syfte att vara en attraktiv kommun för 
invånare och besökare. 

Kriterier för evenemangsstödet är följande:
• Evenemanget ska på ett positivt sätt marknadsföra Ängelholm.
• Evenemanget ska rikta sig till allmänheten, det vill säga ett evenemang som är 

öppet för alla som är intresserade.
• Evenemanget ska ha ett förväntat besökarantal som gör att evenemanget kan 

bedömas som stort inom sin genre och av strategisk vikt för Ängelholm.
• Evenemanget får gärna locka besökare till Ängelholm, bidra till att stimulera 

handeln i Ängelholm och/eller öka kulturutbudet i kommunen. 

Beslutsunderlag
Fördelning av evenemangsstöd 2020 daterad den 29 november 2019
Förslag på fördelning av evenemangstöd daterad den 28 november 2019
Inkomna ansökningar

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef, allmänkultur, Susann Toft föredrar ärendet.

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslag på fördelning av evenemangsstöd 

Beslutet ska expedieras till
Enhetschef Allmänkultur
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KSAU § 25 Dnr. KS 2020/76 

Storbildsskärm EM-fotboll

Ärendebeskrivning
Det har inkommit en fråga om intresse för Ängelholms kommun att stödja arrangörernas intresse att 
genomföra en fotbollsfest på Stortorget under de europeiska mästerskapen sommaren 2020. 
Arrangörerna planerar att visa alla mästerskapets matcher på storbildsskärm, inte bara de svenska. 
Storbildsskärmen kommer att placeras parallellt med Järnvägsgatan i anslutning till Helt Enkelts 
uteservering. Det kommer att sättas ut bänkset framför skärmen men det är också möjligt att åtnjuta 
visningarna med egen sittmöbel. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kultur och stad daterad den 27 januari 2020
Intresseförfrågan till kommunstyrelsens ordförande daterad den 15 november 2019

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att, under förutsättning att erforderliga tillstånd finns, avsätta 25 tkr kr i stöd för att möjliggöra 
publika visningar av fotbolls-EM på Stortorget under perioden 12 juni  - 12 juli 2020, samt

att dessa medel ska tas från anslag för evenemang

Beslutet ska expedieras till
Arrangörerna enligt ansökan
Susann Toft, Kultur och stad
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KSAU § 26 Dnr. KS 2019/572 

Information om årsredovisning 2019

Kommundirektör Lilian Eriksson lämnar en redogörelse om årsredovisning och bokslut 2019.
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KSAU § 27 Dnr. KS 2020/47  

Försäljning av Vejby 242:4 till Vejby IF

Ärendebeskrivning
Vejby IF önskar förvärva Vejby 242:4, belägen inom detaljplanerat verksamhetsområde i 
Vejbystrand, se kartskiss. Aktuell fastighet angränsar till Vejby idrottsplats där Vejby IF har sin 
verksamhet. 

Vejby IF äger i dagsläget en byggnad på ofri grund (maskinhall) belägen inom Vejby 242:4, och har 
genom ett lägenhetsarrende rådighet över marken under och omkring byggnaden. Genom en 
försäljning kommer mark och byggnad i samma ägares hand och lägenhetsarrendet upphör.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Vejby IF upprättat förslag till köpekontrakt 
och servitutsavtal. Vejby IF har undertecknat avtalen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande mark- och exploateringsenheten den 30 januari 2020
Av Vejby IF signerat köpekontrakt med bilagor
Kartskiss 

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med Vejby IF avseende Vejby 242:4.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KSAU § 28 Dnr. KS 2020/84  

Fastställande av ny avfallstaxa fr o m 1 april 2020

Ärendebeskrivning
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och tjänster som erbjuds. 
2010 beslutade Kommunfullmäktige i 11 nordvästskånska kommuner att sjösätta projektet Skitlite 
2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen, bland annat skulle kostnaderna för bolagen gällande 
avfallsabonnemangen halveras till 2020. Dessa mål har arbetats in i företagets ägardirektiv. 

I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att, genom miljöstyrning/prisstyrning, locka 
villahushållen, flerfamiljsfastigheter och verksamheter att välja abonnemang källsortering. Dessa 
insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att utsorteringen av matavfall ska ökas 
och att det insamlade matavfallet ska behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara. 
Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % matavfall, tidningar och 
förpackningar.

Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika informationsåtgärder.

Nya taxor föreslås gälla från den 1 april 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat ärendet den 11 februari 2020. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 3 februari 2020
Bilaga 1. NSR AB PM - Ny avfallstaxa i Ängelholm 1 april 2020
Bilaga 2. NSR AB Taxa 2020 - Folder Ängelholm – Kundversion
Bilaga 3. Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 11 februari 2020 (kommer senare)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny taxa för renhållningen i enlighet med förslag från NSR AB, samt 

att ny taxa ska gälla från den 1 april 2020.

 

Beslutet ska expedieras till
NSR
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KSAU § 29 Dnr. KS 2019/140, SBN 2019/74

Antagande av ändring av detaljplan för Söndrebalj 7:2

Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i sydöstra delen av Hjärnarp, norr om Söndrebaljsvägen. Planområdet är
outbyggd mark i befintlig detaljplan (DP 1035).
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Syftet med detaljplanen är att pröva en ändring av egenskapsbestämmelser för att möjliggöra
fler boendeformer, genom en ändring av befintlig detaljplan. Genom denna ändring kan en
större variation av boendeformer uppföras så som exempelvis LSS, vilket bidrar till ett ökat utbud i 
Hjärnarp.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 september 2019, SBN § 117, att godkänna det
upprättade förslaget till ändring av detaljplan för samråd. Planförslaget var utsänt på samråd
den 16 oktober till och med 31 oktober 2019. Under samrådet inkom 6 yttranden, varav 1
utan erinran.

Huvuduppdrag Samhälle beslutade på delegation den 13 november 2019 att godkänna det 
upprättade förslaget till ändring av detaljplan för granskning. Planförslaget var utsänt på granskning 
den 15 oktober till och med 2 december 2019. Under granskningen inkom totalt fem synpunkter, 
varav fyra var utan erinran.

Samhällsbyggnadsnämnden fattade den 14 januari 2020 beslut om att föreslå kommunstyrelsen att 
anta ändring av detaljplan för Söndrebalj 7:2

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet den 31 januari 2020
Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-14 § 4
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 12 december 2019
Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 4 december 2019
Bilaga 2. Planbeskrivning den 4 december 2019
Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 13 november 2019
Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 4 december 2019
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta

att anta ändring av detaljplan för Söndrebalj 7:2

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten
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KSAU § 30 Dnr. KS 2019/53   

Uppdaterad dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Dokumenthanteringsplanen fungerar som ett mer detaljerat komplement till myndighetens 
arkivbeskrivning. Utan en dokumenthanteringsplan kan inte myndigheten fullt ut fullgöra det som 
arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen föreskriver. Då kommunens politiska organisation 
gjordes om vid årsskiftet och Kommunstyrelsen fick ett förändrat ansvarsområde föreligger ett 
behov av att uppdatera dokumenthanteringsplanen i enlighet med detta.  

Planen ska fungera som ett hjälpmedel och verktyg för verksamheterna genom att ge överblick och 
kontroll över de allmänna handlingarna. Så även för de ur allmänheten som är intresserade av att ta 
del av allmänna handlingar. Den specificerar i detalj vilka handlingar som finns hos myndigheten och 
hur dessa ska organiseras och registereras. Därtill specificerar den vilka bestämmelser om sekretess 
som tillämpas, samt innehåller formella beslut om bevarande och gallring. Det senare är speciellt 
viktigt då man enligt lag inte får gallra utan ett formellt beslut av myndigheten. Eventuella tidsfrister 
för gallring respektive leverans till kommunarkivet anges också. 

Dokumenthanteringsplanen har tagits fram i samarbete mellan berörda tjänstepersoner och 
kommunarkivarien. Hänsyn har tagits till tidigare dokumenthanteringsplaner samt de råd som tagits 
fram av Riksarkivet och SKL

Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande från nämndkansliet 3 februari 2020.
Förslag till uppdaterad dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen. 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen dokumenthanteringsplan.

att mindre redaktionella ändringar av dokumenthanteringsplanen får göras av kommunarkivarien.

Beslutet expedieras till 
Nämndskansliet, kommunarkivarien 
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KSAU § 31 Dnr. KS 2020/81 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för en gemensam 
organisation för Försörjningsstöd och Arbetsmarknad

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2019 om budgetdirektiv för 2020-2022.  I detta beslut gavs 
även kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för en sammanslagning av 
Försörjningsstödenheten och Arbetsmarknadsenheten. Uppdraget skulle återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2019. Vid kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts 
sammanträde den 2 oktober 2019 beslutades om förlängd tid för uppdraget till den 1 februari 2020. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts beslut av den 2 oktober 2019, § 21 
Kommunstyrelsens beslut av den 17 maj 2019, § 102 

Föredragande tjänsteperson

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall samt ett tillägg om att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra 
den föreslagna förändringen. Robin Holmberg (M), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och 
Lars Nyander (S) instämmer

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna utredningen, samt

att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra den föreslagna förändringen

Beslutet ska expedieras till
Lärande och Familj 
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KSAU § 32 Dnr. KS 2020/77 

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet 
i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
En överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet träffades mellan kommunen 
och polisen 2014. Överenskommelsen om samverkan uppdaterades 2016, med en giltighetstid på en 
mandatperiod. Det innebär att det är tid för en revidering. Därför har en ny överenskommelse om 
samverkan mellan kommunen och polisen nu tagits fram. Syftet med överenskommelsen är att öka 
tryggheten och säkerheten för alla i Ängelholms kommun. Den redovisar vilka huvudområden 
kommunen och polisen ska fokusera på, redogör för befintlig plan och handlingsplan för trygghet 
och säkerhet samt beskriver samverkansorganisationen mellan kommunen och polisen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Ängelholms 
kommun, daterad 30 januari 2020.
Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Ängelholms kommun, daterad 30 
januari 2020.

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

att godkänna framtagen överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet i 
Ängelholms kommun.

Beslutet ska expedieras till
Kommundirektörens stab, Lena Åström.
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KSAU § 33 Dnr. KS 2020/80 

Svar på revisionsrapport om granskning av 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2020
Revisionsrapport – Granskning av färdtjänst daterat den 22 januari 2020
Granskning av färdtjänst i Region Skåne och i de tolv deltagande kommunerna, daterad januari 2020

Yrkanden 
Lars Nyander yrkar bifall samt tillägg att ordföranden får i uppdrag att återkoppla till revisionens 
ordförande i Region Skåne. Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD) 
instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

att ordföranden får i uppdrag att återkoppla till revisionens ordförande i Region Skåne.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på revisionens kommentarer,

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att senast den 31 maj 2020 återkomma till 
kommunstyrelsen med en åtgärdsplan.

Beslutet ska expedieras till
Kommunrevisionen
Samhällsbyggnadsnämnden
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KSAU § 34 Dnr. KS 2019/593  

Samråd Helsingborgs översiktsplan

Ärendebeskrivning
Helsingsborgs Stad håller på att ta fram en ny översiktsplan. Förslag till översiktsplan 2021 inklusive 
övergripande konsekvensbeskrivning och strategisk miljöbedömning är utsänd på samråd. Förslaget 
till översiktsplanen 2021 bygger på stadens vision. Målet är att peka ut riktningen för en utveckling 
som skapar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet samtidigt som staden ges möjlighet att 
fortsätta växa. Ängelholms kommun har getts möjlighet ett yttra sig över förslaget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Yttrande över Översiktsplan 2021 för Helsingborgs Stad, daterat 10/2-2020.
Yttrande över Översiktsplan 2021 för Helsingborgs Stad, daterat 10/2-2020.
ÖP 2021 Översiktsplan för Helsingborgs stad, Samrådshandling 5 december 2019. 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna yttrandet och att översända det till Helsingborgs Stad.

Beslutet ska expedieras till
Helsingborgs Stad, stadsbyggnadsnamnden@helsingborg,se, senast den 15 mars.
Kommundirektörens stab, Lena Åström. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 35 Dnr. KS 2020/86  

Uppföljning av bifallna motioner

Ärendebeskrivning
Motion från Patrik Ohlsson (SD) om uppföljning av bifallna motioner bifölls den 26 september

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 3 februari 2020
Förteckning, uppföljning av bifallna motioner

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporten

Beslutet expedieras till
Patrik Ohlsson (SD)
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