
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-11-18

Kommunstyrelsens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Digitalt samt sammanträdesrum 429, 2020-11-18, kl. 09:00-13.45

Beslutande: Robin Holmberg (M), jäv § 233
Liss Böcker (C), ordf. § 233
Lars Nyander (S) (digital närvaro)
Linda Persson (KD) (digital närvaro)
Johan Wifralius (SD) tjg. ers. för Patrik Ohlsson (SD) (digital närvaro)
Ola Carlsson (M) tjg. för Robin Holmberg (M) § 233 (digital närvaro)

Ersättare: Ola Carlsson (M) (digital närvaro)
Eric Sahlvall (L) (digital närvaro)
Karl-Otto Rosenqivst (MP) (digital närvaro)
Åsa Larsson (S) (digital närvaro)

Övriga närvarande:  Lilian Eriksson, kommundirektör
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Mattias Fyhr, nämndsekreterare
Henrik Sandén, planeringschef (digital närvaro)
Malin Lundberg, kanslichef (digital närvaro)

(Digital närvaro) § 229:
Sven-Ingvar Borgqvist (M) ordförande familje- och utbildningsnämnden, 
Lars Carlsson (S) 2:e vice ordförande familje- och utbildningsnämnden, 
Johan Trulsson planeringschef Lärande och familj, Lars-Ola Olsson chef 
Lärande och familj, Pernilla Fahlstedt chef Samhälle, Stefan Marthinsson 
ekonomichef,.
Linda Norberg och Jörgen Stenqvist Engelska skolan.

(Digital närvaro) § 230:
Charlotte Engblom Carlsson (L) ordförande nämnden för kultur, idrott 
och fritid, Christina Hanstål (M) 1:e v. ordf. nämnden för kultur, idrott 
och fritid, Susanne Jönsson (S) 2:e v. ordf. nämnden för kultur, idrott och 
fritid, Pernilla Fahlstedt chef Samhälle, Lena Åström planeringschef, 
Maria Birgander chef kultur och stad, Sara Elmefjärd tf. chef mark- och 
exploatering, Stefan Marthinsson ekonomichef

(Digital närvaro) § 231
Magnus Jonsson (S) 2:e vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden, 
Staffan Broddesson (C) ordf. miljö- och tillståndsnämnden, 
Rune Liljenberg tf. miljö- och byggchef, Pernilla Fahlstedt chef Samhälle, 
miljöinspektör Malin Abbott, Sara Elmefjärd tf. chef mark och 
exploatering.
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Utses att justera: Lars Nyander, Liss Böcker Paragrafer: 227-239

Sekreterare ___________________________________________________
Linda Wahlström

Ordförande ___________________________________________________
Robin Holmberg   § 227-232, 234-239         Liss Böcker § 233

Justerare ___________________________________________________
Lars Nyander       Liss Böcker § 227-232, 234-239     Ola Carlsson § 233
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ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Kommunstyrelsens utskott

Sammanträdesdatum: 2020-11-18

Datum för anslags uppsättande: 2020-11-24

Datum för anslags nedtagande: 2020-12-16

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Linda Wahlström
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

227 Val av justeringspersoner och dag för justeringen 2020/48

228 Godkännande av dagordningen 2020/49

229 Information och dialog med företrädare för Engelska skolan 2018/857

231 Förekomst av metangas i marken på Fridhemsområdet 2020/547

130 Diskussion kring avtalsförslag Hembygdsparken 2020/548

236 Anställning av miljö- och byggchef 2020/510

237 Finansiering av julgåva 2020 2020/522

232 Samverkansöverenskommelse mellan Trafikverket och Ängelholms 
kommun

2020/489

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

234 Förslag till ny avfallstaxa från 2021 2020/482

235 Revidering av ägardirektiven för NSR 2020/483

238 Ej klar -Fördjupad dialog om försörjningsstöd/arbetsmarknad

239 Detaljplan Rönnen 2 2015/843



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-11-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 227 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:

Till att justera dagens protokoll utses Liss Böcker och Lars Nyander.

Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm måndagen den 23 november 2020.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 228 Dnr. KS 2020/49

Godkännande av dagordningen

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

Utskottet har att ta ställning till om dagodningen för dagens sammanträde kan 
godkännas.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att dagordningen godkänns. 
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2020-11-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS SVU § 229 Dnr. KS 2018/857

Information och dialog med företrädare för Engelska 
skolan

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens samverkansutskott för en dialog med Linda Norberg och 
Jörgen Stenquist, representanter för Engelska skolan, med anledning av skolans 
intresse av att etablera sig i Ängelholm.

Linda och Jörgen presenterar Engelska skolans verksamhetsidé och hur de bedriver 
sina skolor.

Företrädare för IES kommer att bjudas in till ett framtida sammanträde för fortsatt 
dialog.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 231 Dnr. KS 2020/547

Information om förekomst av metangas i marken på 
Fridhemsområdet

Ärendebeskrivning
Naturlig metangas upptäcktes i samband med ett grävarbete på fastigheten 
Handbollen 1, 2018. Miljöinspektör Malin Abbott redogör för samverkansutskottet 
idag för förekomsterna av metangas i Fridhemsområdet och vad utredningarna 
visat på.

Miljöenheten har med stöd av expertmyndigheternas svar tagit fram ”rutiner vid 
markarbeten i Ängelholms tätort och slättlandskap” som lyder så här:

”I Ängelholms tätort och slättlandskap ska *gasdetektor för metangas användas vid 
markarbeten djupare än 5 meter under markytan vid;

geotekniska markundersökningar 

pålningsarbeten

grundvattenborrningar 

borrning för energi och kyla (ex bergvärmepumpar och grundvattenvärmepumpar)

borrningar/grävarbeten för dricksvatten 

grävarbeten/schaktarbeten.”

Rutinerna kommer att kommuniceras via kommunens hemsida och det kommer 
också att göras riktade utskick externt till de som kan bli berörda av borrningar och 
grävarbete (ex Geotekniska konsulter, borrfirmor, entreprenörer). 

Denna information kommer även gå ut internt inom kommunen till de som kan 
vara berörda av borrningar.
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KSAU § 130 Dnr. KS 2020/548

Diskussion om avtalsförslag Hembygdsparken

Ärendebeskrivning
Chefsstrateg Lena Åström redogör för ett första utkast till förslag rörande nytt avtal 
gällande Hembygdsparken.

Samverkansutskottet ställde sig positiva till avtalsförslaget och gav sitt godkännande 
till att processen fortgår med en dialog/förhandling med övriga parter . Ärendet ska 
sedan återkomma till kommunstyrelsens utskott för fortsatt dialog. 
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Kommunstyrelsens personalutskott
2020-11-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS PU § 236 Dnr. KS 2020/510

Anställning av miljö- och byggchef

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har delegerat till kommunstyrelsens personalutskott att fatta 
beslut avseende anställning av Miljö- och byggchef.

Rekrytering av ny Miljö- och byggchef har genomförts med Executive search. 
Uppdraget har tilldelats Tarasso, efter genomförd upphandling.

En rekryteringsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, 
samhällsbyggnadsnämndens presidium, Miljö- och tillståndsnämndens presidium, 
Chef Samhälle och HR-chef , rekryterare har ansvarat för rekryteringen. Fackliga 
företrädare från centrala samverkansgruppen har också deltagit i 
rekryteringsprocessen. 

Sammanfattningsvis så förordar rekryteringsgruppen och fackliga företrädare att 
Ida Persson anställs tillsvidare med ett femårigt chefsförordnande, som Miljö- och 
byggchef i Ängelholms kommun

Beslutsunderlag
HR-chefens tjänsteutlåtande
Kravprofil
Chefsuppdrag
Samverkansprotokoll daterat 2020-11-16

Föredragande tjänsteperson
HR-chef Lena Östblom föredrar ärendet.

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut från Linda Persson (KD), Johan Wifralius (SD), 
Liss Böcker (C), Lars Nyander (S) och Robin Holmberg (M).
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2020-11-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
att anställa Ida Persson som Miljö- och byggchef inom huvuduppdrag Samhälle

att godkänna upprättat avtal benämnt chefsuppdrag 

att förklara paragrafen omedelbart justerad

Beslutet ska expedieras till
Ida Persson
Lena Östblom, HR-chef 
Pernilla Fahlstedt, Chef Samhälle
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS PU § 237 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
• Krisledningsnämndens beslut den 12 november 2020

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

Beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att finansiering av julgåvan 2020 ska ske inom kommunstyrelsens budgetram.

Beslutet ska expedieras till
• Ekonomichefen
• HR-chefen
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KSAU § 232 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
• 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 förslaget till beslut från Johan Wifralius (SD), Liss Böcker (C), 
Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

att godkänna ny samverkansöverenskommelse mellan Trafikverket och 
Ängelholms kommun.

att samverkansöverenskommelsen ska ersätta tidigare samverkans-
överenskommelse från 2014.
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Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg.
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KSAU § 233 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
• Ordförandeförslag daterat den 2 september 2020

Jäv
Robin Holmberg (M) anmäler jäv och är inte närvarande i lokalen under ärendets 
handläggning och beslut. Ola Carlsson (M) tjänstgör i hans ställe och utses också 
att justera paragrafen jämte Lars Nyander. Liss Böcker (C) är mötets ordförande 
under den här paragrafen.

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

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
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KSAU § 234 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
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21

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

• Avfallstaxa 2021, uppdaterad 2020-10-05

Yrkande
Bifall till förslag till beslut från Lars Nyander (S), Johan Wifralius (SD), 
Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny avfallstaxa i enlighet med upprättat förslag att gälla från och med 1 
april 2021.

Beslutet ska expedieras till
Servicestöd Ekonomi & kvalitet
Samhällsbyggnadsnämnden
NSR
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 235 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
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21
Förslag till nytt ägardirektiv NSR

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
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 AMU § 238

Dialog om försörjningsstöd/arbetsmarknad

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef arbetsmarknad Jan Mårtensson redovisar för utskottet hur arbetslösheten ser 
ut i Ängelholms för närvarande och verksamhetschef försörjningsstöd Barbara Boron redovisar 
statusen på antalet försörjningsstödsansökningar och anledningen till ansökningarna ökat.

Utskottet och verksamhetscheferna för en dialog kring detta.
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KSAU § 239

Anmälningsärende

1. Dom från mark- och miljööverdomstolen - Detaljplan Rönne 2, 
dnr. KS 2015/843
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