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Beslutande: Robin Holmberg (M), ordförande. Jäv § 254-255
Liss Böcker (C), ordförande § 254-255
Lars Nyander (S) (digital närvaro)
Patrik Ohlsson (SD) (digital närvaro)
Eric Sahlvall (L) (digital närvaro)
Linda Persson (KD) (digital närvaro)
Åsa Larsson (S) (digital närvaro)
Karl-Otto Rosenqvist (MP) (digital närvaro)
Johan Wifralius (SD) (digital närvaro)
Ola Carlsson (M) (digital närvaro)
Christina Hanstål (M) (digital närvaro)
Karl-Erik Asp (M) tgj. ers. för Maija Rampe (M) (digital närvaro)
Brittmarie Hansson (S) tjg. ers. för Fanny Krumlinde Handreck (S) 
(digital närvaro)
Agneta Normann (M) tjg. ers. för Robin Holmberg (M) § 254-255 
(digital närvaro)

Ersättare: Daniel Coloka (S) (digital närvaro)
Agneta Normann (M) (digital närvaro)
Alexander Johnsson (SD) (digital närvaro)
Lennart Engström (KD) (digital närvaro)

Övriga närvarande:  Lilian Eriksson, kommundirektör
Malin Lundberg, kanslichef
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Henrik Sandén, planeringschef (digital närvaro)
Lena Östblom, HR-chef (digital närvaro) § 243
Stefan Marthinsson, ekonomichef (digital närvaro)
Fredrik Karlsson, budgetchef (digital närvaro) § 256
Mikael Bornandersson, tf. VD Ängelholmshem/lokaler
(digital närvaro) § 256
Sara Elmefjärd, tf. chef mark och exploatering
(digital närvaro) § 249-254
Linda Svederberg, planchef (digital närvaro) § 249-254
Lars-Inge Persson NSR (digital närvaro) § 244-245
Kristina Magnusson, tillträdande kommundirektör
(digital närvaro) § 243
Rune Liljenberg, tf. miljö- och byggchef (digital närvaro) § 247
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Utses att justera: Liss Böcker, Lars Nyander Paragrafer: 241-263

Sekreterare ___________________________________________________
Linda Wahlström

Ordförande ___________________________________________________
Robin Holmberg 241-253, 256-263             Liss Böcker § 254-255

Justerare ___________________________________________________
Liss Böcker                  Lars Nyander          Karl-Erik Asp § 254-255
§ 241-253, 256-263
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ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-12-02

Datum för anslags uppsättande: 2020-12-08

Datum för anslags nedtagande: 2020-12-30

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Linda Wahlström
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

241 Val av justeringspersoner och dag för justeringen 2020/1

242 Godkännande av dagordningen 2020/2

243 Information

244 Förslag till ny avfallstaxa från 2021 2020/482

245 Revidering av ägardirektiven för NSR 2020/483

246 Återrapportering av uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen 
organisation för kommunens fordonspark

2019/492

247 Finansiering av nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd och 
folköl

2020/568

248 Lönerevision 2020, fördelning av avsatta medel 2020/536

249 Försäljning av del av Ängelholm 5:59 till Kaa Fastighet AB 2020/454

250 Köp av mark till förskola i Össjö 2020/449

251 Planbesked för del av Össjö 31:13 2020/475

252 Planbesked Strövelstorp 5:149 2020/387

253 Planbesked Detaljplan Magnarp 5:44 mfl 2020/361

254 Planbesked Detaljplan Ängelholm 5:1 2020/310

255 Ändring av detaljplan för delar av Valhall 1:89 och Valhall 6:142 2020/400

256 Ekonomisk avvikelserapport per oktober 2020 2020/3

257 Finansiering av julgåva 2020 2020/522

258 Samverkansöverenskommelse mellan Trafikverket och Ängelholms 
kommun

2020/489

259 Svar på begäran om rättelse enligt GDPR 2017/320
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260 Tillägg till delegationsordningen avseende beslut om rättelse enligt 
GDPR

2018/910

261 Val av representant till valberedningen Ängelholms akademi 2020/206

262 Tillförordnad kommundirektör 210101-210214 2020/569

263 Anmälningsärenden
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KS § 241 Dnr. KS 2020/1

Val av justeringspersoner och dag för justeringen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av ordföranden och två justerings-
personer

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Lars Nyander och Liss Böcker till att justera dagens protokoll.

att justeringen äger rum måndagen den 7 december.
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KS § 242 Dnr. KS 2020/2

Godkännande av dagordningen

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

att godkänna dagordningen
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KS § 243

Information

1. Tillträdande kommundirektör Kristina Magnusson presenterar sig för 
kommunstyrelsen.

2. HR-chef Lena Östblom informerar kommunstyrelsen om resultatet av 
medarbetarenkäten 2020. Dnr. KS 2020/519
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KS § 244 Dnr. KS 2020/482

Förslag till ny avfallstaxa från 2021

Ärendebeskrivning
NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. 

NSR har i uppdrag att samordna avfallshanteringen inom ägarkommunerna på ett 
sådant sätt att bolaget skapar effektiva och flexibla system som ger så låg 
miljöbelastning som möjligt. 

Flera yttre faktorer påverkar kostnaderna för avfallshanteringen och bolaget 
föreslår därför en höjning av avfallstaxan från och med 1 april 2021 i enlighet med 
bilagt förslag.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020.

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21

• PM – Förslag till ny avfallstaxa i Ängelholm från 1 april 2021

• Avfallstaxa 2021, uppdaterad 2020-10-05

Föredragande 
Lars-Inge Persson NSR föredrar ärendet.

Yrkande
Karl-Erik Asp (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny avfallstaxa i enlighet med upprättat förslag att gälla från och med 1 
april 2021.
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Beslutet ska expedieras till
Servicestöd Ekonomi & kvalitet
Samhällsbyggnadsnämnden
NSR
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KS § 245 Dnr. KS 2020/483

Revidering av ägardirektiven för NSR

Ärendebeskrivning
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett avfalls- och 
återvinningsföretag ägt av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm, nedan kallat ägarkommunerna. 

Som ett led i ägarkommunernas aktiva bolagsstyrning beslutar ägar-            
kommunerna om ägardirektiv för NSR. Ägardirektivet ska kontinuerligt ses 
över så att innehållet i direktivet och framförallt bolagets mål är relevanta och 
ändamålsenliga. Ägardirektivet för NSR ändrades senast hösten 2015. Ett par av 
de mål som återfinns i ägardirektivet ska vara uppfyllda under 2020. Vidare har 
Höganäs kommun inträtt i NSR fullt ut. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020.

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21

• Förslag till nytt ägardirektiv NSR

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Liss Böcker (C), 
Christina Hanstål (M), Patrik Ohlsson (SD), Lars Nyander (S), Linda Persson (KD), 
Eric Sahlvall (L), Karl-Erik Asp (M) och Karl-Otto Rosenqvist (MP).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till reviderat ägardirektiv för NSR AB.

Beslutet ska expedieras till
Servicestöd Ekonomi & kvalitet
NSR
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KS § 246 Dnr. KS 2019/492  

Återrapportering av uppdrag att lämna förslag på en 
sammanhållen organisation för kommunens 
fordonspark

Ärendebeskrivning
Under 2017 genomfördes en utredning i syfte att skapa en gemensam fordonspark 
inom Ängelholms kommun för att få ett helhetsgrepp avseende administration, 
inköp och skötsel av samtliga fordon. Resultatet av denna utredning blev ett förslag 
att administration, hantering och skötsel av bilinnehavet skulle hanteras inom 
huvuduppdrag Samhälles Intraprenad. Detta blev dock aldrig verkställt fullt ut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 30 oktober 2019, § 127/2020, på nytt 
aktualiserat frågan och gett kommundirektören i uppdrag att lämna förslag på en 
sammanhållen organisation för kommunens fordonspark. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020.

• Tjänstutlåtande daterat den 24 augusti 2020

• Uppdrag om en sammanhållen organisation för kommunens fordonspark 
daterad  14 september 2020

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 127/2020 den 30 oktober 2019.

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag från Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), 
Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Patrik Ohlsson (SD), 
Eric Sahlvall (L), Karl-Erik Asp (M) och Lars Nyander (S).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna återrapporteringen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att införa en sammanhållen organisation för kommunens fordonspark inom 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde per den 1 januari 2021, samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS § 247 Dnr. KS 2020/568

Finansiering av nedsättning av årsavgift för 
serveringstillstånd och folköl

Ärendebeskrivning
Den tillförordnade miljö- och byggchefen har i tjänsteyttrande till Miljö- och 
tillståndsnämnden lyft frågan om nedsättning av årsavgifter för de verksamheter 
som har tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol och som har anmält 
försäljning av alkohol. Beslut har fattats i Miljö- och tillståndsnämnden den 26 
november om nedsättning av avgifterna och i Krisledningsnämnden kring frågan 
om finansiering.

Det finns 68 verksamheter med serveringstillstånd som debiteras 431 tkr i årlig 
tillsynsavgift. Därtill tillkommer 23 verksamheter som anmält försäljning av folköl 
vilka debiteras ca 70 tkr. Sammantaget uppgår alltså debiteringen till 501 tkr för 
2020.

Om inte Miljö- och tillståndsnämnden ska bära den uteblivna intäkten inom sin 
budget, så föreslås att finansiering sker genom en minskning av kommunens 
resultat i motsvarande mån.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterad 2020-11-26
• Protokoll från Miljö- och tillståndsnämnden daterat 2020-11-26
• Protokoll från Krisledningsnämnden daterat 2020-11-26

Föredragande tjänsteperson
T.f. chef miljö och bygg Rune Liljenberg svarar på kommunstyrelsens frågor om 
ärendet.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras en kort stund.
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Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Liss Böcker (C), 
Karl-Erik Asp (M), Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och 
Patrik Ohlsson (SD).

Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S) och Åsa Larsson (S) yrkar bifall till 
förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet med ändringen att miljö- och 
tillståndsnämnden ska tillföras 431 tkr i budget 2020 istället för 501 tkr.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de båda framlagda yrkandena och finner att 
yrkandet om bifall till förslag till beslut i tjänstutlåtandet bifallits. Omröstning 
begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet röstar JA;
Ledamot som vill bifalla yrkandet från Lars Nyander (S) m.fl. röstar NEJ.

Omröstningen ger ett resultat om 10 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt nedan:

JA-röster: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L), 
Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Johan Wifralius (SD), 
Ola Carlsson (M), Karl-Erik Asp (M), Christina Hanstål (M) och 
Robin Holmberg (M).

NEJ-röster: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att nedsättningen av tillsynsavgiften avseende serveringstillstånd och folköl 
finansieras genom minskning av årets resultat 2020 i motsvarande mån.

att tillföra Miljö- och tillståndsnämnden 501 tkr i budget 2020 för att kompensera 
de uteblivna intäkterna genom att belasta årets resultat 2020. 
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Reservation
Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för sitt eget yrkande som avslagits.
” Vi anser att de som ska omfattas av efterskänkningen av avgifterna är de 
verksamheter som har serveringstillstånd. Inte de som har tillstånd att sälja folköl.

Syftet med denna efterskänkning är att hjälpa en hårt drabbad näringsgren, 
krögarna. Inte för vanliga butiksverksamheter.”

Beslutet ska expedieras till
• SST Ekonomi & kvalitet
• Miljö- och tillståndsnämnden
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KS § 248 Dnr. KS 2020/536

Lönerevision 2020, fördelning av avsatta medel

Ärendebeskrivning
Avtalsförhandlingarna för 2020 är nu slutförda för samtliga avtalsområden. 
Servicestöd har arbetat fram ett underlag för att fördela de avsatta medlen utifrån 
de ökade lönekostnaderna per nämnd och huvuduppdrag.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-19
• Bilaga fördelning lönerevisionen 2020

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Lars Nyander (S), 
Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD), Johan Wifralius (SD) och Liss Böcker (C).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering fördela 
medlen för lönerevisionen 2020 till nämnder och huvuduppdrag för budget 2020 
enligt bilaga,

att finansiera fördelningen genom att ianspråkta kommunstyrelsens reserv för 
lönerevision om 27 261 tkr, samt

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att de 2 189 tkr som saknas i kommunstyrelsens reserv för lönerevision finansieras 
genom att belasta årets resultat 2020.
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Beslutet ska expedieras till
• Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
• Samtliga nämnder
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KS § 249 Dnr. KS 2020/454

Försäljning av del av Ängelholm 5:59 till Kaa 
Fastighet AB

Ärendebeskrivning
Aktuell del av fastigheten Ängelholm 5:59, ägd av Ängelholms kommun, består 
enligt gällande detaljplan av kvartersmark för industri, se rött markerat område i 
kartskiss. Industrifastigheten Programmeraren 2 angränsar till aktuellt område. 
Ägaren till Programmeraren 2 (Kaa Fastighet AB) önskar köpa området (ca 5520 
m2) för att integrera marken i befintlig fastighet. 

Kommunen har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering som ägaren 
till Programmeraren 2 har undertecknat.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020.

• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 8 oktober 2020.

• Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 

• Kartskiss

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag från Liss Böcker (C), Christina Hanstål (M), 
Lars Nyander (S), Karl-Erik Asp (M), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L) och 
Patrik Ohlsson (SD)

Beslut
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 
med Kaa Fastighet AB.
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Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med överenskommelse om fastighetsreglering i 
original (3 exemplar).
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KS § 250 Dnr. KS 2020/449

Köp av mark till förskola i Össjö

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11 att en ny förskola ska etableras i Össjö, 
KS 2019/40. 

En lokaliseringsutredning för att finna en lämplig plats för förskola inom Össjö har 
tagits fram och resulterat i ett föreslaget område inom Össjö 31:13. Planbesked för 
förskola inom området behandlas i ärende KS 2020/475. 

Nuvarande fastighetsägare är positiv till lokaliseringen och ett köpekontrakt har 
tagits fram och är signerat av säljarna. Köpekontraktet är villkorat av att detaljplan 
för området tas fram och vinner laga kraft. Området som förvärvas är ca 5000 m2. 
Köpeskilling ska utgå med 20 kr/m2 vilket ger en beräknad köpeskilling på ca 
100 000 kronor. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020.

• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 16 oktober 2020

• Köpekontrakt del av Össjö 31:13 

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Ola Carlsson (M), Lars Nyander (S), 
Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD), Christina Hanstål (M), Eric Sahlvall (L) 
och Liss Böcker (C).
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att under förutsättning att positivt planbesked meddelas av kommunstyrelsen 
för del av Össjö 31:13 (KS 2020/475) godkänna upprättat köpekontrakt för 
del av Össjö 31:13

att Mark- och exploateringschef ges rätt att underteckna förnyat köpekontrakt 
under förutsättning att villkoren och köpeskillingen i avtalet är desamma. 

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KS § 251 Dnr. KS 2020/475

Planbesked för del av Össjö 31:13

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11 att en ny förskola ska etableras i Össjö, 
KS 2019/40

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Planenheten tagit fram en 
lokaliseringsutredning för att finna en lämplig plats för förskola inom Össjö. Två 
platser identifierades och har efter intern dialog med Chefsstrateg, Miljöenheten, 
Enheten för Stadsmiljö samt VA-enheten utmynnat i en förslagen plats inom det 
grönområde som är centralt beläget i Össjö by. 

Nuvarande fastighetsägare är positiv till lokaliseringen och ett köpekontrakt har 
tagits fram och är signerat av säljarna, KS 2020/449.  Planområdet omfattar ett 
utredningsområde på ca 7500 m2. Areal för förskola uppskattas till ca 4500 m2 och 
slutligt planområde ska därför omfatta denna areal.  

Mark- och exploateringsenheten önskar planbesked för föreslagen plats för att 
möjliggöra en etablering av förskola. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020.

• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 16 oktober 2020

• Lokaliseringsutredning förskola Össjö

Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag från Ola Carlsson (M), Lars Nyander (S), 
Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD), Christina Hanstål (M), 
Karl-Otto Rosenqvist (MP), BrittMarie Hansson (S), Eric Sahlvall (L) och
Liss Böcker (C).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

att meddela positivt planbesked för del av Össjö 31:13 

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området 
för förskola och skola. 

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten
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KS § 252 Dnr. KS 2020/387

Planbesked Strövelstorp 5:149

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för fastigheten 
Strövelstorp 5:149. Enligt planansökan är syftet att upprätta en ny detaljplan för att 
möjliggöra för flerbostadshus, kontor och lager.

Detaljplanen förväntas antas kvartal 3 år 2022

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020.

• Tjänsteutlåtande  huvuduppdrag Samhälle den 30 september 2020

• Bilaga 1. Ansökan om planbesked den 10 augusti 2020

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag från Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), 
Karl-Erik Asp (M), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och Eric Sahlvall (L).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att meddela positivt planbesked för fastigheten Strövelstorp 5:149, samt

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 253 Dnr. KS 2020/361, SBN 2020/167, PL 20-0012

Planbesked Detaljplan Magnarp 5:44 mfl

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för fastigheten 
Magnarp 5:44 m fl. Enligt planansökan gäller det upphävande av detaljplan för att 
möjliggöra för en ny vägplan vid Magnarps skola, där busshållplatserna ska 
tillgänglighetsanpassas.

Detaljplanen förväntas antas kvartal 4 år 2021.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020

• Tjänsteutlåtande daterat 30 september 2020

• Bilaga 1: Ansökan om planbesked den 3 juli 2020

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Karl-Otto Rosenqvist (MP), 
Christina Hanstål (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och 
Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att meddela positivt planbesked, för Magnarp 5:44 m.fl. 

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området, 
samt

att planläggningen bekostas inom Samhällsbyggnadsnämndens budget.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 254 Dnr. KS 2020/310

Planbesked Detaljplan Ängelholm 5:1

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för fastigheten 
Ängelholm 5:1. Enligt planansökan gäller det planläggning för ca 11 småhustomter 
och ca 40 rad- eller kedjehus i Södra utmarken. 

Detaljplanen förväntas antas kvartal 2 år 2022

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020.

• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 16 september 2020

• Bilaga 1. Ansökan om planbesked den 9 juni 2020

Jäv
Robin Holmberg (M) anmäler jäv och är inte närvarande i lokalen under ärendets 
handläggning och beslut. 

Liss Böcker (C) är ordförande under det här ärendet och Agneta Normann (M) 
tjänstgör för Robin Holmberg (M). Karl-Erik Asp (M) utses att justera den här 
paragrafen.

Yrkande
Liss Böcker (C) yrkar att ärendet ska återremitteras. Karl-Erik Asp (M) och 
Patrik Ohlsson (SD) instämmer i Liss yrkande.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras en kort stund.

Yrkande
Lars Nyander (S) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss respektive om ärendet 
ska avgöras idag och finner att yrkandet om återremiss bifallits. Omröstning begärs. 
Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill återremittera ärendet röstar JA;
Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar NEJ.

Omröstningen ger ett resultat om 10 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt nedan:

JA-röster: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L), 
Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Johan Wifralius (SD), 
Ola Carlsson (M), Karl-Erik Asp (M) Christina Hanstål (M) och 
Agneta Normann (M).

NEJ-röster: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat att återremittera ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet.

Reservation
Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för sitt eget yrkande som avslagits eftersom vi inte anser att 
detta område är lämpligt för förtätning. 

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 255 Dnr. KS 2020/400

Ändring av detaljplan för delar av Valhall 1:89 och 
Valhall 6:142

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för delar av Valhall 1:89 och Valhall 6:142 antogs av 
kommunfullmäktige år 2001 och omfattar delar av småbåtshamnen i Skälderviken. 
Inom planområdet har husvagnsuppställning och annan camping förbjudits, med 
hänvisning till bullerstörning från tågtrafik och flygtrafik

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020.

• Ordförandeförslag daterat den 2 september 2020

Jäv
Robin Holmberg (M) anmäler jäv och är inte närvarande i lokalen under ärendets 
handläggning och beslut. 

Liss Böcker (C) är ordförande under det här ärendet och Agneta Normann (M) 
tjänstgör för Robin Holmberg (M). Karl-Erik Asp (M) utses att justera den här 
paragrafen

Deltar inte i beslutet
Karl-Otto Rosenqvist (MP) deltar inte i beslutet.

Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Åsa Larsson (S), 
Johan Wifralius (SD), Linda Persson (KD), Karl-Erik Asp (M), 
Agneta Norrman (M) och Eric Sahlvall (L).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av Valhall 1:89 
och Valhall 6:142 i syfte möjliggöra ställplatser för husbilar.

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram.

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 256 Dnr. KS 2020/3

Ekonomisk avvikelserapport per oktober 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
• Tjänstutlåtande daterat 2020-11-18
• Ekonomisk avvikelserapport efter oktober 2020

Föredragande
Budgetchef Fredrik Karlsson och tf. VD Ängelholmshem/lokaler Mikael 
Bornandersson föredrar ärendet. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska avvikelserapporten per oktober 2020.

Beslutet ska expedieras till
• Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
• Samtliga nämnder



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 257 Dnr. KS 2020/522

Finansiering av julgåva 2020

Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden har fattat beslut att julgåvans värde 2020 ska höjas från 250 
kronor till 1000 kronor per medarbetare.

Julgåvan delas ut till samtliga medarbetare i Ängelholms kommun, oavsett 
anställningsform. Att höja värdet från 250 kronor till 1000 kronor per medarbetare 
innebär en ökad kostnad på ca 2,6 miljoner kronor. Servicestöd Ekonomi & 
Kvalitet föreslår att kostnaden ska belasta kommunstyrelsens driftbudget

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens personalutskott den 

18 november 2020

• Tjänsteutlåtande daterat den 24 november 2020

• Krisledningsnämndens beslut den 12 november 2020

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag från Ola Carlsson (M), Johan Wifralius (SD), 
Lars Nyander (S), Linda Persson (KD), Liss Böcker (C), Karl-Erik Asp (M), 
BrittMarie Hansson (S) och Eric Sahlvall (L).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att finansiering av julgåvan 2020 ska ske inom kommunstyrelsens budgetram.

Beslutet ska expedieras till
• Ekonomichefen
• HR-chefen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 258 Dnr. KS 2020/489

Samverkansöverenskommelse mellan Trafikverket och 
Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Ett förslag till ny samverkansöverenskommelse mellan Trafikverket och 
Ängelholms kommun har tagits fram. Den nya samverkansöverenskommelsen ska 
ersätta tidigare överenskommelse från 2014. Syftet med 
samverkansöverenskommelsen är att bidra till en gemensam mål – och 
problembild. Den ska utgöra ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt när det 
gäller samverkan i samhällsplaneringen på olika nivåer och i olika skeden, då en 
gemensam plattform för samverkan med en tydlig organisation underlättar 
samarbetet.  

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020.

• Tjänsteutlåtande Samverkansöverenskommelse mellan Trafikverket och 
Ängelholms kommun, daterat 26 oktober 2020.

• Samverkansöverenskommelse mellan Trafikverket och Ängelholms kommun.

• KS § 244 Beslut om Samverkansöverenskommelse mellan Trafikverket och 
Ängelholms kommun, daterat 12 november 2014. 

• Samverkansöverenskommelse mellan Trafikverket och Ängelholms kommun 
2014, dnr 2014/102.

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Karl-Erik Asp (M).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna ny samverkansöverenskommelse mellan Trafikverket och 
Ängelholms kommun.

att samverkansöverenskommelsen ska ersätta tidigare samverkans-
överenskommelse från 2014.

Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 259 Dnr. KS 2017/320

Svar på begäran om rättelse enligt GDPR

Ärendebeskrivning
En tidigare anställd har genom ombud inkommit med en begäran om rättelse av 
personuppgift enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen, Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig nämnd i det aktuella fallet.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020.
• Begäran om rättelse, 14 september 2020
• Protokoll, Kommunstyrelsens personalutskott, anslaget 2 maj 2005
• Dom, målnummer T4771-05

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att avslå begäran om rättelse av personuppgifter i sammanträdesprotokoll anslaget 
den 2:e maj 2005

Beslutet ska expedieras till
Den tidigare anställde genom ombudet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 260 Dnr. KS 2018/910

Tillägg till delegationsordningen avseende beslut om 
rättelse enligt GDPR

Ärendebeskrivning
Enligt avsnitt 3 i Dataskyddsförordningen kan en enskild begära rättelse och 
radering av personuppgift. 

Beslut att bevilja eller att avslå en begäran om rättelse av personuppgift ska fattas av 
personuppgiftsansvarig nämnd. Beslutanderätten kan delegeras till anställd hos 
kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att delegera till kommundirektören, med rätt till vidaredelegation, att fatta beslut att 
bevilja eller att avslå en begäran om rättelse och radering av personuppgift enligt 
Dataskyddsförordningen avsnitt 3, artikel 16-20.

Beslutet ska expedieras till
• Nämndkansliet för ändring i delegationsordningen
• Kommundirektören



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 261 Dnr. KS 2020/206

Val av representant till valberedningen Ängelholms 
akademi

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse en representant till valberedningen Ängelholms 
akademi.

Ängelholms kommun är medlemmar i Ängelholms akademi. Enligt stadgarna ska  
valberedningen bestå av tre personer varav kommunen ska utse en person. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 19 november 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Liss Böcker (C) som representant i valberedningen Ängelholms akademi 
för tiden fram till 2022-12-31.

Beslutet ska expedieras till
• Den valda personen
• Ängelholms Akademi
• Nämndsekreterare kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 262 Dnr. KS 2020/569

Tillförordnad kommundirektör 210101-210214

Ärendebeskrivning
Lilian Eriksson avslutar sitt uppdrag som kommundirektör den 31 december 2020 
och Kristina Magnusson tillträder som ny kommundirektör den 15 februari 2021. 

För perioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 14 februari 2021 
ska en tillförordnad kommundirektör utses.

Beslutsunderlag
• Ordförandeförslag daterat den 2 december 2020
• Protokoll CSG den 2 december 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse stadsjurist Eva Sturesson till tillförordnad kommundirektör från och med 
den 1 januari 2021 till och med den 14 februari 2021.

Beslutet ska expedieras till
• HR-avdelningen
• Eva Sturesson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 263

Anmälningsärenden

1. Anmälan av delegationsbeslut Lärande och familj oktober 2020. 
Dnr. KS 2018/123

2. Anmälan av delegationsbeslut för kommundirektör, staben, servicestöd och 
mark och exploatering 201105-201125. Dnr. KS 2020/68

3. Dom från mark- och miljööverdomstolen- Detaljplan Rönnen 2. Dnr. KS 
2015/843

4. Protokoll från Ängelholmslokaler och Ängelholmshem september och oktober 
2020. Dnr. KS 2020/266

5. Kommunrevisionen - Granskning av ekonomiskt bistånd. Dnr. KS 2020/490
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