
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-01-20

Kommunstyrelsens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Digitalt via Teams samt sammanträdesrum 429, 2021-01-20, 
kl. 09:00-12.00

Beslutande: Robin Holmberg (M), ordförande
Liss Böcker (C), 1:e v. ordförande (digital närvaro)
Lars Nyander (S), 2:e v. ordförande (digital närvaro)
Linda Persson (KD) (digital närvaro)
Patrik Ohlsson (SD) (digital närvaro) 

Ersättare: Ola Carlsson (M), ej med § 6 (digital närvaro)
Eric Sahlvall (L), ej med § 6 (digital närvaro)
Karl-Otto Rosenqvist (MP), ej med § 6 (digital närvaro)

Övriga närvarande:  Linda Wahlström, nämndsekreterare
Eva Sturesson, tf. kommundirektör (digital närvaro) ej med § 6, (digital 
närvaro)
Malin Lundberg, kanslichef (digital närvaro) ej med § 6, (digital närvaro)
Stefan Marthinsson, ekonomichef (digital närvaro) ej med § 6 (digital 
närvaro)
Jan Mårtensson, verksamhetschef § 3-5 (digital närvaro)
Monica Andersson, enhetschef § 3-6 (digital närvaro)
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och Familj § 3-6 (digital närvaro)
Linda Svederberg § 8(digital närvaro)
Maria Parkhed, planarkitekt § 8 (digital närvaro)
Sara Elmefjärd, tf. mark- och exploateringschef § 7(digital närvaro)
Kamila Ziemecka, markingenjör, § 7(digital närvaro)
Lena Åström, chefsstrateg, § 12 (digital närvaro)
Peter Stockenberg och Vivianne Zhong NIRAS, § 12 (digital närvaro)

Utses att justera: Liss Böcker, Lars Nyander Paragrafer: 1-12

Sekreterare ___________________________________________________
Linda Wahlström

Ordförande ___________________________________________________
Robin Holmberg

Justerare ___________________________________________________
Liss Böcker, Lars Nyander
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ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Kommunstyrelsens utskott

Sammanträdesdatum: 2021-01-20

Datum för anslags uppsättande: 2021-01-26

Datum för anslags nedtagande: 2021-02-17

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Linda Wahlström
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

1 Val av justeringspersoner och dag för justeringen 2020/48

2 Godkännande av dagordningen 2020/49

3 Information - Arbetsmarknadsinsatser/försörjningsstöd

4 Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomiskt bistånd 2020/490

5 Avskrivning av återkrav 2020 2020/589

6 Ansökan om ekonomiskt bistånd avseende tandvård 2021/16

7 Förslag till tomtpris Jordgubbsfältet - etapp 3 2020/584

8 Planbesked - Detaljplan för Magnarp 6:18 2020/403

9 Mål- och budgetprocess för budget 2022-2024 2020/616

10 Plan och handlingsplan för krisberedskap 2020/553

11 Information - Renovering av särskilda boenden i Ängelholms kommun 2019/328

12 Dialog med NIRAS, samordnande projektledare för arbetet med nytt 
stadshus
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 1 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 25 januari 2021.
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KSAU § 2 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 dagordningen för dagens sammanträde kan 
godkännas.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att dagordningen godkänns efter följande justering:

Ärende 5, ”Satsning på vårjobb pga. stigande ungdomsarbetslöshet” utgår och tas 
upp direkt till Kommunstyrelsen den 3 februari 2021 istället.
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KS AMU § 3

Information - Arbetsmarknadsinsatser/försörjningsstöd

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Jan Mårtensson och enhetschef försörjningsstöd Monica 
Andersson presenterar aktuell statistik , arbetsmarknadsinsatser och 
försörjningsstöd, som exempelvis hur hög ungdomsarbetslösheten är samt hur 
många pågående försörjningsstödsärenden kommunen har.
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KS AMU § 4 Dnr. KS 2020/490

Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomiskt 
bistånd

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av Kommunrevisionen granskat handläggningen av 
ekonomiskt bistånd samt om Kommunstyrelsen säkerställer att det finns en 
ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande organisation för ekonomiskt 
bistånd.  Rapporten från  PWC har överlämnats till Kommunstyrelsen. Utifrån 
genomförd granskning är den samlade bedömningen att Kommunstyrelsen inte 
helt säkerställer att det finns en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande 
organisation för ekonomiskt bistånd.
Med anledning av de bedömningar och rekommendationer som framförts i 
granskningen önskas svar från Kommunstyrelsen senast till 2020-12-07.
Kommunrevisionen önskar även att Kommunstyrelsen svarar på vilket sätt 
försörjningsstödsenheten säkerställer riktigheten i den sökandes 
ansökningsuppgifter.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterad den 21 december 2020.
• Missiv, Kommunrevisionen, daterat den 22 oktober 2020.
• Revisionsrapport, PwC, Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd,  

daterad den 14 oktober 2020.

Föredragande tjänsteperson
Chef Lärande och familj Lars-Ola Olsson föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

att    godkänna svar på revisionsrapporten samt,

att godkänna förslag på åtgärder utifrån revisionsrapportens 
rekommendationer samt,

att     överlämna svar till Kommunrevisionen enligt tjänsteutlåtande.
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Beslutet ska expedieras till
• Kommunrevisionen
• Lärande och familj
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KS AMU § 5 Dnr. KS 2020/589

Avskrivning av återkrav 2020

Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser ska alla avskrivningar av 
återkravsärenden gällande ekonomiskt bistånd (enligt 9 kap 4 § SoL) som överstiger 
15 000 kronor beslutas av kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2020
• Sammanställning av ärenden daterad den 17 december 2020

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef försörjningsstöd Monica Andersson fördrar ärendet.

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Lars Nyander (S), Patrik 
Ohlsson (SD

Proposition och omröstning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott beslutar

att avskriva återkravsärenden gällande ekonomiskt bistånd enligt 9 kap 4 § SoL i 
enlighet med bifogad förteckning om sammanlagt 160 728,90 kronor.

Beslutet ska expedieras till
• Monica Andersson, enhetschef 
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KSAU § 6 Dnr.  KS 2021/16, 
Insatsnummer i Procapita 18865

Ansökan om ekonomiskt bistånd avseende tandvård

Ärendebeskrivning
Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård har kommit in den 22 december 
2020. Kostnadsförslag från Munka tandläkarna uppgår till 21 046:-.

Enligt gällande delegationsordning för Kommunstyrelsen så ska 
tandvårdskostnader som överstiger 15 000 kronor beslutas av kommunstyrelsens 
arbetsmarknadsutskott.

Beslutsunderlag
• Utredning daterad 2021-01-05
• Kostnadsförslag från Munka tandläkarna

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef försörjningsstöd Monica Andersson föredrar ärendet.

Yrkande
Bifall till att ekonomiskt bistånd ska beviljas från Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), 
Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD). 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott beslutar

att rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL föreligger till akut och nödvändig 
tandvårdskostnad med 21 046 kr då sökande är arbetslös och gör vad hen kan för 
att bidra till sin försörjning.

att utbetala 21 046 kr till akut och nödvändig tandvård.

Beslutet ska expedieras till
• Försörjningsstödsenheten för vidare expediering.
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KSAU § 7 Dnr. KS 2020/584

Förslag till tomtpris Jordgubbsfältet - etapp 3

Ärendebeskrivning
Inom Munka Ljungby 3:11 återstår ett område för 40 nya villatomter enligt gällande 
detaljplaner akt. DP1028 och DP1093. Infrastrukturen inom området byggs ut 
under hösten 2020. De 40 nya villatomterna ingår i den tredje och sista etappen av 
utbyggnaden av Jordgubbsfältet. Tomterna beräknas kunna säljas genom tomtkön 
våren 2021. Innan försäljningen påbörjar behöver ett nytt tomtpris fastställas.

Föreslaget nytt pris är 595 000 kronor inklusive anläggningsavgift för VA. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-12-17
Kartskiss
Exploateringskalkyl

Föredragande tjänsteperson
Tf. mark- och exploateringschef Sara Elmefjärd föredar ärendet.

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet med ändringen att tomtpriset ska 
vara 695 000 kronor från: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD) och
Lars Nyander (S).

Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet dvs. att tomtpriset ska vara 
595 000 kronor från Linda Persson (KD).

Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på de två framlagda yrkandena varvid ordföranden 
finner att yrkandet från Liss Böcker (C) m.fl. om att tomtpriset ska vara 695 000 
kronor bifallits.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att fastställa nytt tomtpris för villatomter inom Jordgubbsfältet till 695 000 kronor 
inklusive anläggningsavgift för VA.

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten. 
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KSAU § 8 Dnr. KS 2020/403, SBN 2020/207

Planbesked - Detaljplan för Magnarp 6:18

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för fastigheten 
Magnarp 6:18. Enligt planansökan är syftet att upprätta en ny detaljplan för att 
möjliggöra för ny bostadsbebyggelse.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle, den 2 december 2020.  

• Bilaga 1, Ansökan om planbesked, sammantaget tre dokument, den 1 
september 2020.

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Maria Parkhed föredrar ärendet.

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut från Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD) och 
Lars Nyander (S).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att meddela negativt planbesked för fastighet Magnarp 6:18.

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten
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KSAU § 9 Dnr. KS 2020/616

Mål- och budgetprocess för budget 2022-2024

Ärendebeskrivning
Mål- och budgetprocessen för budget 2021 och plan 2022-2023 har utvärderats och 
i huvudsak är erfarenheterna positiva. Förslaget till mål- och budgetprocess för 
budget 2022 och plan 2023-2024 är därför snarlikt.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2020-12-21
• Mål- och budgetprocess för budget 2022 och plan 2023-2024

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut från Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), 
Lars Nyander (S) och Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslag till mål- och budgetprocess för budget 2022 och plan 2023-
2024. 

Beslutet ska expedieras till
• SST Ekonomi & kvalitet
• Samtliga nämnder
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KSAU § 10 Dnr. KS 2020/553

Plan och handlingsplan för krisberedskap

Ärendebeskrivning
Plan för krisberedskap har en paraplyfunktion för de dokument som beskriver 
Ängelholm kommuns krisberedskapsarbete. Innehållet syftar till att (1) uppfylla 
krav enligt Lag (2006:554) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) och(2) att beskriva 
hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs i Överenskommelse 
om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018-09779).

Handlingsplan för krisberedskap utgör kommunens plan för hantering av 
extraordinära händelser vilket kommunen åtagit sig att ta fram genom 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018-
09779). Handlingsplanen beskriver hur Ängelholms kommun organiserar sitt arbete 
med extraordinära händelser och andra större samhällsstörningar

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2020-11-27
• Plan för krisberedskap 2020-2023
• Handlingsplan för krisberedskap 2020-2023
• Bilaga: Användning av ersättning 2019-2022

Föredragande tjänsteperson

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut från Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD), 
Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD).
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att fastställa Plan för krisberedskap inklusive bilaga om användning av ersättning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa Handlingsplan för krisberedskap

Beslutet ska expedieras till
• Krisberedskapssamordnare
• Säkerhetschef
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KSAU § 11 Dnr. KS 2019/328

Information - Renovering av särskilda boenden i 
Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 16 oktober 2019 lämnat i uppdrag åt 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 för omsorg och stöd har lämnat en delrapport i april 2020 avseende 
Åsbytorp, Karlsgården och Kungshaga. 

Chef Hälsa Filippa Kurdve och verksamhetschef Helena Gottfridsson informerar 
på dagens sammanträd. Ärendet behandlades av Nämnden för omsorg och stöd 
den 19 januari 2021 och kommer att komma upp för beslut på Kommunstyrelsens 
sammanträde den 3 februari 2021.
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KSAU § 12

Dialog med NIRAS, samordnande projektledare för 
arbetet med nytt stadshus

Ärendebeskrivning
Kommunen har anlitat NIRAS som samordnande projektledare för arbetet med 
nytt stadshus och de har nu startat upp arbetet i styr-och projektgrupper. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör den politiska styrgruppen.

Projektledare från NIRAS, Peter Stockenberg och Vivianne Zhong, presenterar sig 
och berättar om hur upplägget av projektet med ett nytt stadshus ser ut. De 
presenterar upplägget för projektet med ett nytt stadshus, som består av tre delar: 
förstudie, planering och uppföljning samt genomförande. En grov tidplan 
redovisas, ett nytt stadshus beräknas tidigast kunna stå på plats om fem år.

 


	Protokoll förstasida
	Val av justeringspersoner och dag för justeringen
	Beslut KSAU 2021-01-20
Val av justeringspersoner och dag för justeringen

	Godkännande av dagordningen
	Beslut KSAU 2021-01-20
Godkännande av dagordningen

	Information - Arbetsmarknadsinsatser/försörjningsstöd
	Beslut KS AMU 2021-01-20
Information - Arbetsmarknadsinsatser/försörjningsstöd

	Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomiskt bistånd
	Beslut KS AMU 2021-01-20
Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomiskt bistånd
	Sida 1
	Sida 2


	Avskrivning av återkrav 2020
	Beslut KS AMU 2021-01-20
Avskrivning av återkrav 2020

	Ansökan om ekonomiskt bistånd avseende tandvård
	Beslut KS AMU 2021-01-20
Ansökan om ekonomiskt bistånd avseende tandvård

	Förslag till tomtpris Jordgubbsfältet - etapp 3
	Beslut KSAU 2021-01-20
Förslag till tomtpris Jordgubbsfältet - etapp 3
	Sida 1
	Sida 2


	Planbesked - Detaljplan för Magnarp 6:18
	Beslut KSAU 2021-01-20
Planbesked - Detaljplan för Magnarp 6:18

	Mål- och budgetprocess för budget 2022-2024
	Beslut KSAU 2021-01-20
Mål- och budgetprocess för budget 2022-2024

	Plan och handlingsplan för krisberedskap
	Beslut KSAU 2021-01-20
Plan och handlingsplan för krisberedskap
	Sida 1
	Sida 2


	Information - Renovering av särskilda boenden i Ängelholms kommun
	Beslut KSAU 2021-01-20
Information - Renovering av särskilda boenden i Ängelholms kommun

	Dialog med NIRAS, samordnande projektledare för arbetet med nytt stadshus
	Beslut KSAU 2021-01-20
Dialog med NIRAS, samordnande projektledare för arbetet med nytt stadshus


