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Sammanträdes datum 2021. -02- 17

I{ommunstyrelsens arbetsutskott

Digitalt via Teams samt sammanträdesrum 429, 202I -02-L7, kl. 09:00- 1 4.00

Plats och tid:
Beslutande:

Robin Holmberg (l\Q, ordförande ($'siskt nàwarande
Liss Böcket (C), 1:e v. ordförande
Lars Nyandet (S) 2:e v. ordförande närv. S 13-19
Linda Persson (i<D)
Patrik Ohlsson (SD)
-Âsa Larsson (S) tig. ers. för Lars Nyander (S) $ 20-32

Ersättare:

Ola Carlsson (V[)
Eric Sahlvall (I-)
I(ad-Otto Rosenqvis t

i

429)

(IVIP)

,{sa Larsson (S)
Johan Wifralius (SD) närv. $ 13-19
Övriga närvarande

I(ristina Magnusson, kommunclirektör (fysiskt näwarande r 429)
Malin Lundberg, kanslichef (fysiskt nàrvarande i 429)
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Henrik Sandén, planeringschef
Eva Sturesson, stadsjurist
Stefan Marthinsson, ekonomichef
$ 15 och 20 Chatlotte Engblom Cadsson (I-) ordförande

i

nämnden för kultur idrott och fritid samt Susanne Jönsson
2:e v ordförande nämnden för kultur idrott och fritid

(S)

$ 15 Lotta Hofflander, museichef
S 15, 16 och20 Maria Birgander, chef kultur och stad
$ 20 Susann Toft, kulturchef
$ 20 Elle Olsson, evenemangsutvecklare
$ 16 Amelie Hillåker, planhandläggare
S 16,21 Linda Svederberg, planchef
$ 16 Anders Lundin, enhetschef stadsmiljö
$ 16 Ânnika Andersson, mark- och exploateringsingenjör
$ 16, 18Sara Elme!ärd, tf. mark- och exploateringschef
$ 16 Tomas Fjellner (NQ ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
samt Hans-ÅkeJönsson (C) 1:e v. ordförande
Samhällsbyggnadsnämnden och Magnus Jonsson (S) 2:e v.

ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
$ 17 Jan Mårtensson, verksamhetschef Vuxenutbildning och
arbetsmarknad
$ 21 Carl Fogelklou, planhandläggare
$ 22 Malin

I{intfiäll, beredningskoordinator
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Utses att

justera:

Liss Böcker, Lars Nyander

Paragrafer: 13-32
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ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ:

l(ommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

2021,-02-17

Datum för anslags uppsättande

2021-02-23

Dâtum för anslags nedtagande:

2021.-03-1.7

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset

lJnderskrift
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i Ängelholm
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Linda Wahlsttöm
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Sammanträdesdatum 2021 -02-17
I{ommuns tytelsens arbetsutskott

Innehåttsförteckning
s

Ãrendebeskrivning

Dnr

13

Yal av justeringspersoner och dag för justeringen

2020/48

14

Godkännande av dagordningen

2020/49

15

Dialog ang. Angelholms flygmuseum

16

Dialogpunkt - DP I{ätra l'.9, AVS sodra Qrlorra Varalöv)

11

In formation från arb etsm arknad f f örsörj nings s töd

18

Informationsärende, I{öpekontrakt för del av Munka Ljungby 3:11,

201,6/550

verksamhetsmark Örkelljungavägen
T9

Dialogpunkt - Äterapport till I(F om uppdrag att handlägga
slutrapporten Höjd beredskap

20

Fördelning av evenemangsstöd

21

Antagande - cletaljplan Samskolan 3 Parkskolan

201,8/896

22

Utvärdering och revidering av digitalt medborgarförslag

2020/ 477

f&

2021

2019 /374

2021 /10

(Ángelholms förslaget)
23

Modell för ökade möjligheter till lagföring vid misstanke om folkmord,
krigsbrott eller brott mot mänskligheten

2020/s92

24

Plan lör tillväxt i kommunens tätorter

2020/ 433

25

Servicenivåavtal

2021, /61

26

Svar på remiss: Samråd om ny översiktsplan l(lippans kommun

2021, /62

27

Trafikvetkets översyn av riksintressen för kommunikationer

2021, /68

28

Information - -A.rstedovis ning 2020

2021

29

Förslag att ställa in ekonomiska awikelserapportering per fet>ruari 2021,
med anledning av arbetsbelastning till följd av Covid 19

202r/2

30

Svar på motion fränLarc Nyander (S) om att kommunens

2020/21,4
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I(ommuns tyrelsens arbetsutskott
upphandlingar ska innefatta miljökrav med uppföljningskrav
31

32

Svar på motion från Lars Nyander m
installation av solceller

fl

(S) om kommunal stimulans

Svar på motion Lars Nyander (S) - Alla barn har rätt

till en porrfri

barndom
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Dnr. I(S 2020/48

2021-02-17

Va[ av justeringspersoner och dag för justeringen
Arendebeskrivning
I{ommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll ska justeras av ordföranden och två
justeringspersoner

Beslut
I{ommuns tyrelsens arbetsutskott beslutar:

Till att justera dagens protokoll utses Liss Böcker och Lars Nyander.
Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm måndagen den 22 fet>ruari 2021
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Dnr.I(S 2020/49

2021-02-t7

Godkännande av dagordningen
Arendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för
nämndens möten och dagordningen tìll sammanträdena.
Utskottet har

att,

ta ställning

till om dagordningen för dagens sammanträde kan

godkännas.

Beslut
I{ommuns tyrelsens arbetsutskott beslutar

att dagordningen godkänns efter följande justering:
Ârende 8 på dagordningen, Enskjlt ärende

-

tandvårdskostnader, utgfu frân dagens

sammanträde.
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Diatog ang. Ängethotms ftygmuseum
Arendebeskrivning
Museichef Lotta Hofflander redogör för historiken för ärendet och några olika
alternativ som kommunen ser till framtida ddft av Ängelholms flygmuseum.

Dialogen kring flygmuseet ska återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott vid
sammanttädet i mars 2021 efter att par|teîna diskuterat ärendet i sina respektive
partigrupper.
Näringslivschef Andreas Jarud var inbjuden till dagens dialog men hade tywärr inte
möjlighet att delta. Utskottet önskar att,{,ndreas skriftligen redogör för hur
Ängelholms näringsliv ser på frågan om den framtida driften av flygmuseet.
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i6

Diatogpunkt - DP Kärra 1:9, ÅVS södra (Norra Varatöv)
Ärendebeskrivning
En åtgärdsvalsstudie 1,{VS¡ för Trafìkplats Norra Varalöv och cirkulationsplats väg
1.12/ 107 har tagits fram av Trafikverket för att undersöka och lösa tidigare
identifìerade kapacitetsproblem. Parallellt pågår ett detaljplanearbete för del av
fastigheten Kärta 1.:9 i Norra Varalöv. Detaljplanen möjliggör utbyggnad av ett ehandelsområde med lager och logistik. Trafikverket bedömer att detaljplanen
påverkar riksintresse kommunikatton @,6/820), samt att exploateringen föranleder
stora åtgärder pä trafik- och cirkulationsplats. Innan detaljplanen kan antas måste
avtal skrivas med Trafikverket för att säkerställa att föreslagna àtgàrdet genomförs.
Förhandlingar pägãr mellan kommunen och Trafìkverket gällande
kostnadsfördelning av åtgärderna där vi idag står làngtifrãnvarandra.
På dagens sammanträde där Samhällsbyggnadsnämndens presidium också deltar

redogör Amelie Hillåker, planenheten, Annika Andersson, mark och exploatering
samt.A.nders Lundin, stadsmiljö för de olika delarna och frågeställningarna i det
här ärendet.
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lnformation från Vuxenutbitdning och arbetsmarknad
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Vuxenutbildning och arbetsmarknadJan Måttensson presenterar
aktuell statistik , arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd, som exempelvis hur hög
ungdomsarbetslösheten är samt hut många pågående försörjningsstödsärenden

kommunen har.

Justeringsperson

P-t"

"K**,

Utdragsbestyrkande

w

SAMMANTNÄOES PROTOKOL L

Ängelholms
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU

Dnr. KS 201,6/550
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2021-02-17

lnformationsärende - Köpekontrakt för det av Munka
Lj ungby 3: 1 1 , verksamhetsmark Örkettj ungavägen
Ä,rendebeskrivning

I(ommunfullmäktige beslutade 201,6-09 -26 pm 201,6 / 550), att ge Alndrl.n.
fastighetsförvaltning i Ängelholm AB en option på att förvärva aktuell del av
Munka Ljungby 3:1 1 till ett pris om 45 kr / m'. Optionen var då en del av ett större
avtal om markövedåtelser mellan kommunen och bolaget. Optionen gäller till och
med 2021-12-31.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Fundamentet 8486 uät Tofta
Projektutveckling AB upprättat förslag till köpekontrâkt utifrån kommunstyrelsens
beslut 20L6, se köpekontrakt med bilaga. Fundamentet 8486 uät Tofta
Projekturveckling AB har undertecknat avtalet. Bolaget är i samma ägo som
,{.lvdalens fastighetsförvaltning i Ängelholm AB.

T.f. mark- och exploateringschef Sara Elmefjärd föredrar informationen.
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Dnr.I(S

19

201,9/374

Diatogpunkt - Återrapport titt Kommunfuttmäktige om
uppdrag att handtägga slutrapporten Höjd beredskap
Arendebeskrivning
Planeringschef Hendk Sandén lyfter för diskussion hur uppdragen ftãn
I(ommunfullmäktige att äterrapportera de två slutrappoftetna om Höjd beredskap
som är översända till l{ommunstyrelsen för återrapport under 2021 ska hanteras.
Ftågeställningen kommer sig av att det under 2021, också kommer att genomföras
en utvärdering av kommunens arbete under Corona pandemin och att slutsatser i
den utredningen troligen kommer att påverka hur de *à ãterrapporterna ska skrivas
fuam.

Utskottet làmnar uppdrag till planeringschefen att skriva fuam ett ärende till
I{ommunsryrelsen den 3 mars med förslag till skrivelse till l(ommunfullmäktige om
förslag till I{ommunsryrelsen hantering av de två beredningsrapporterna om höjd
beredskap.
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Fördetning av evenemangsstöd för 2021
Arendebeskrivning
Angelholms kommun delar ådigen ut stöd inom ramen lör evenemang med syfte
att stätka Ängelholm som en attraktiv kommun. lJnder 2020 blev de flesta
evenemang inställda med anledning av Covid-19. Förutsättningarn att genomföra
större evenemang under 2021, àr fortfarande ovissa vilket betyder att törslag på
fördelning bör vara preliminär fiam till dess att Folkhälsomyndighetens meddelar
att nuvarande restriktioner upphör.

Nytt för 2021 àr att kommunen tillsatt en evenemangsulvecklare som på halvtid ska
stimulera och utveckla evenemang i kommunen. Änen evenemangsanslaget har
ökat med 250 tkr vilket betyder att det finns totalt 780 tkr att antingen fördela till
inkomna ansökningar, alternativt att fördela och både initiera nya och utveckla
be{ìntliga evenemang. ÂM-gruppen har fördelat 365 tkr vilket bedöms vara en
rimlig summat förhâIIande till inkomna ansökningar

Beslutsunderlag

.
.

Tjänsteutlåtande fördelning av evenemângsstöd 202L, daterat 202t-01,-06
Inkomna ansökningar om evenemangsstöd

Föredragande tj änsteperson
I{ulturchef Susann Toft föredrar ärendet.
Elle Olsson presenterar sig och pratar om sitt nya uppdrag som
evenemangsutvecklare.
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Beslut
Kommunstyrelsens samverkanssutskott föreslår kommunstytelsen besluta
att godkänna AM-gruppens fördelning av evenemangsstöd, samt
att ge evenemangsutvecklaren i uppdrag att ufveckla nya evenemang, samt att i
samverkan med externa aktörer förstärka befìntliga evenemang. Omfattning är
avhängigt av pandemins effekter under året. För detta reserveras 420 tkr i budgeten

för evenemang.

Beslutet ska expedieras
. I(ultur och stad

.

till

Ansökande föreningar, bolag och organisationer
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Dnr. I{S 2018/896, SBN 2018/1 ,PL 18/0022

2021-02-17

Antagande - detatjptan Samskolan 3 Parkskotan
Arendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är attptöva planläggning av ny bostadsbebyggelse samt
centrumändamål som är anpassad till platsens kulrurhistoriska värden, att utveckla
stadskärnan med stadsmässig bebyggelse och utveckla stadsbilden. Syftet är också
att stärka kopplingen mellan bebyggelsen och Stadsparken genom att skapa en
torgbildning på I{amengatan.
S 4 att meddela posiuvt planbesked för
fastigheten Samskolan 3 samt att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva
planläggningen av området.

I(ommunstyrelsen beslutade 201.9-0L-16

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammant¡äde den 26
januari 2021. och förslfu kommunstyrelsen att detaljplanen ska antas.

Beslutsunderlag

.

Tjänsteutlåtande enheten juridik och kansli 5 februan 2021.

.

Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden den 26 januari 2021

.

Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 10 december 2020

.

Biaga l,,Plankarta med bestämmelser den 10 december 2020

.

Bilaga 2, Planbeskrivning den 10 december 2020

.

Bilaga 3, Samrådsredogörelse den 22 september 2020

.

Bilaga 4, Granskningsutlåtande den 10 december 2020

Föredragande tjänsteperson
Planhandläg gare CarI Fogelklou föredrar ärendet.
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Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtande, dvs. att anta detaljplanen från
följande: Ä.sa Larsson (S), Robin Holmberg (Nzt), Patrik Ohlsson (SD),
Linda Persson (I(D) och Liss Böcker (C).

Beslut
I(ommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta detaljplanen för fastigheten Samskolan 3 m.fl.

Beslutet ska expedieras

.

Justeringsp ersons signatur
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Dnr. KS 2020/477

2021-02-17

Utvärdering och revidering av digitatt
med borga rförs tag (Än gethotmsfö rstaget

)

Arendebeskrivning
Sedan 2014 fìnns möjlighet för den som är folkbokförd i Ängelholms kommun att
väcka ärende i kommunfullmäktige, så kallat medborgarförcLag.2019 infördes ett
nytt digitalt medborgarförslag, kallat Ängelholmsförslaget, som ersätter
medborgarförslaget under en treårsperiod. Det bestämdes att en utvärdedng skulle
ske innan 2021, och att Enheten

för juridik och kansli skulle ansvan för detta.

Beslutsunderlag
Tj änsteutlåt ande, 2021 -02-02

lJrvärderingsrapport Angelholms förslaget, 2020-1,0-26
Bilaga 1 reviderade riktlinjer

Föredragande tj änsteperson
Beredningskoordinator Malin I{int!ä11 föredrar ärendet.

Yrkande
Bifall tjll förslaget till beslut i tjänsteutlåt andet fràn
Liss Böcker (C).
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Beslut
I(ommunstytelsens atbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna utvärdeting av Angelholmsförslaget,

att revidera riktlinjer enligt liggande förslag,

attinföra ett flärde svarsalternativ för nämnderna "delvis godkänt" (utöver
besvarat, avslaget och godkänt),

att ge kommundirektören i uppdrag att ta frarn en kommunikationsplan,
att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta med övriga utvecklingsåtgárder

Beslutet ska expedieras

till

Beredningskoordinator
Nämndsek¡eterare

I(undtjänst
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Modett för ökade möjtigheter titt tagföring vid
misstanke om fotkmord, krigsbrott etter brott mot
mänsktigheten
Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden hur utrett och lämnat förslag om att
implementera en modell likt "Stockholmsmodellen" för ökade möjligheter till
lagföring av lS-återvändare eller andra sâ. kallade ätervändare vid misstanke om
folkmord, krigsbrott och brott mänskligheter. Stockholms stad har arbetar fram en
modell kring hut kommuner kan arbeta för att bidra i arbetet med att lagföra ISätewändarc.
Modellen har arbetats fram tillsammans med Riksenheten för Internationell och
Organisetad brottslighet och Polisens l(rigsbrottskommission. Làrande och familj
har tag¡t ett förslag på implementering i Angelholms kommun.

Beslutsunderlag

.
.
.
.
.
.
.

Tjänsteutlåtande daterat den 10 februari202l
Protokollsutdrag FUN den 19 november 2020, $ 118
Tjänsteutlåtande Làrunde och familj, daterat den 21. oktober 2020

Utredning och förslag på implementering av Stockholmsmodellen
PM Stockholm stad
Beslut FIJN, daterat den 2I november 2019, FUN 2019 /197,5 21
Ordförandeförslag fiån Sven-Ingvar Borgquist (IvI) daterat den 3 oktob er

201.9

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet samt
anhåller om lov att bifoga en protokollsanteckning vilket medges.
Liss Böcker (C), Linda Persson (I(D) och Ä.sa Larsson (S) yrkar bifall till förslaget
till beslut i tjänsteutlåtandet.
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Beslut
I(ommunstytelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt samtliga nämnder att implementera modellen enligt Familje- och
utbildningsnämndens förslag.

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar in protokollsanteckning.
"sverigedemok¡aterna är positiva till att införa Stockholmsmodellen i Angelholms
kommun. Vi skulle dock gärna vtlja ta ett bredare grepp och även införa en
övergrþande kommunal handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Där skulle
en implementedng av Stockholmsmodellen med fördel kunna ingå som en del."

Beslutet ska expedieras

.
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Ptan för tittväxt

i kommunens tätorter

Arendebeskrivning
En plan för tillväxt i kommunens tätorter 2021-2031 àr framtagen till följd av ett
beredningsuppdrag om att utveckla tàtorterna i Angelholms kommun. Planen för
tillväxt otnfatt¿r de Läl-ort-er sorrr beredningen valt att utgå ifrån. Syftet med planen
[ör tillväxt är att belysa förutsättningarna i tätorterna i kommunen och att ge förslag
på hur tätorterna kan utvecklas på ett hållbart sätt i framtiden. Planen för tillväxt är
tänkt att ligga till grund för kommande planering och utveckling i området.

Beslutsunderlag

.

.

Tjänsteutlåtande Plan för tillväxt i kommunens tätorter 2021,-2031,, daterat 3
december 2020.
Plan för tillväxt i kommunens tätorter 2021-2031 .

Deltar inte i beslutet
Åsa Larsson (S) deltar inte i beslutet.

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) yrkar pâ att àrendet ska återremitteras
Liss Böcker (C) och Linda Persson (I(D): Bifall till förslaget till beslut
tjänstutlåtandet, dvs. att sända pianen på remiss.

i

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och fìnner att det
avslagits.

Beslut
I(ommunstyrelsens arbetsutskott förslår l{ommunstyrelsen besluta

att

sända planen

för ullväxt i kommunens tätorter 2021-2031, på remiss till berörda

parter.

Justeringsp ersons signatur
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/4

c#

Utdragsbestyrkande
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Ängelholms
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

Reservation
" Sverigedemokraterna

reserverar sig till förmån för eget yrkande, där vi önskar
återremiss för att stryka eller ändra törekommande subjektiva lydelser i dokumentet
gällande befolkningstillväxt. Vid ändring skulle de behöva skildras mer nyânserat
och inte ensidigt i termer av fördelar, utan även i termer av nackdelar som t.ex âtt
mer naturmark behöver tas i anspråk och att trafiken kommer öka.

T.ex reagerar vi pä följande lydelser:
På sidan 14: "Den bidrar även med mer rörelse och

till att göra orterna mef
levande". Befolkningstillväxt ger förvisso mer rörelse, men det måste inte enbart
vata
godo. Det är ingen naturlag att befolkningstillväxt gör orter mer levande.
^v
Det fìnns
gott om exempel på mindre orter som är levande likaväl som folkrikate
ortet som inte är det.
På sådan 38: "Befolkningstillväxt ger även undedag för ökade skatteintäkter". Vi
menar att detta är missvisande, eftersom inget nämns om att befolkningsväxt även
leder till utgifter. Det fìnns ingen natudag att befolkningstillväxt ger lägre skatter.
Örkelljunga àr en av Skånes mindre kommuner men har låg kommunalskatt,
samtidigt som Skånes största kommun Malmö hade fått höja skatten med flera
kronor ifall de inte törsörjts av statliga utjämningsbidrag."

Beslutet ska expedieras

.

Jus

till

I(ommundirektörens stab, chefsstrateg.

teringspers ons signatur

W/, ce

Utdragsbesryrkande
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Dnr. KS 2021/61

2021-02-17

Servicenivåavtal
Ärendebeskrivning
SLA är en förkortning som står för Service l,evel Agreement. Det är ett
servicenivåavtal som anger vilken servicenivå en leverans fiån leverantör till
beställare/kund ska hålla. SL.A. skrevs ursprungligen inom IT-området. På senare
tid har SLA börjat användas för att reglera ãven andra tjänster och det är numera
flera kommuner som tecknar SL-A.
SLA innehåller ofta ett huvudavtal, med undediggande avtal som bilagor för de
olika tjänster som ska levereras. Det viktigaste med att teckna SLA är att det ska
vata ett praktiskt användbart dokument för bägge parter, där kundperspekúv och
verksamhetsnyttaär utgångspunkten för tjänstenivån. SLA ska skapa
förutsättningar för att bägge parter blir nöjda. Ett SLA är ett levande dokument,
som ses över regelbundet och uppdateras vid behov.

Beslutsunderlag

.

Tjänsteutlåtande kommundirektörens stab daterat den 1 februaÃ2021.

.

Servicenivaavtal mellan ,\ngelholms kommun och ,LB Ängelholmshem,
huvudavtal.
Servicenivåavtal mellan,\ngelholms kommun och AB,A.ngelholmslokaler,
huvudavtal.
Servicenivåavtal lvlall Angelholm.

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från Åsa Larsson (S) och Liss Böcker
(c).

Justeringspersons signatur
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Beslut
I(ommuns tyrelsen s arbetsutskott föreslår l(ommuns tyrels en besluta

att godkänna Servicenivãavtalet, humdavtal, mellan Ängelholms kommun och -AB
Angelholmshem.
att godkänna Servicenivâavta\et, huvudavtal, mellan Ängelholms kommun och AB
Ängclholmslolcaler.

Beslutet ska expedieras

.

till

I(.ommundirektörens stab, kommundirektör och chefsstrateg

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr.I(S 2021/62

S

202t-02-17
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Svar på remiss: Samråd om ny översiktsptan Ktippans
kommun
Ärendebeskrivning
I{lippans kommun har taglt ftam ett förslag på ny översiktsplan, som nu är på
samråd. Ängelholms kommun har getts möjlighet att yttra sig.

Beslutsunderlag

.

.

Tjänsteutlåtande över samråd om ny översiktsplan för I{ippans kommun,
daterat 4 felxuaÅ2021.

Ytttande över samråd om ny översiktsplan för I{ippans kommun, daterat 4
fet>ruait 2021..

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet.

Beslut
I(ommunstyrelsens arbetsutskott foreslår I(ommunstyrelsen besluta
att godkänna yttrandet och att översända det till Klippans kommun.

Beslutet ska expedieras

.
.

Jus

till

I{lippans kommun, plan.bygg@klippan.se senast den 30 mars 2021
I(ommundirektörens stab,chefsstrateg.

teringspersons signatur

ç+' /,{1 ,Ã
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Dnr.I{S
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2021,/68

Trafikverkets översyn av riksintressen för
kommunikationer
Ärendebeskrivning
Trafikverket har reviderat utpekande av riksintressen för kommunikationer.
Trafikverket utgår från nya kriterier som beslutades 2020 där det ftamgär att
utpekade riksintressen ska vara av stor nationell vikt, område som behövs för att
uppfylla Sveriges internationella ätaganden eller område behövs för att genomföra
eller upprätthålla nationellt viktiga strukftrrer. Remissen innehåller dels en
förteckning över förändrngar i riksintresseanspråk och dels generella
funktionsbeskrivningar för att skapa samsyn kring samt enkelt beskriva vilka värde
Trafìkverkets riksintresse för kommunikation har. Länssryrelsen i Skåne inhämtat
synpunkter från kommunerna i Skåne om Trafikverkets remiss. Ängelholms
kommun har getts möjlighet âtt yttrâ sig.
Befintliga riksintresse för kommunikationer i Ängelholms kommun omfattar i
dagsläget:

e

Järnväg: Godsstråket genom Skåne Ângelholm-Åstorp, Skånebanan
I(attarp-,Ä.storp och Västkustbanan.

o
o

Yägar: F,4,F,6, väg 13, väg L5, väg 1.1.2, vàg
Flyg: Ängelholm Helsingborg flygplats.

1.701.,

vàg 1.702 och vàg

1.71.0

I remissen lrån Trafìkverket föreslås väg 105, vàg 170I och väg 1702 rr'ed
anslutning till -Àngelholm flygplats ej längre varz
riksintresse. Därutövet föreslås
^v
vàg112 fuâ,n86:an til Ästorp ej längre utgöra riksintresse.

Beslutsunderlag

.
.
.

Tjänsteutlåtande Trafìkverkets översyn av riksintressen lör kommunikationer,
daterat 8 februart 202I.
Svarsmali Ängelholms kommun dnr 408-3978-2021,.

Förteckning lörändringar riksintresseanspråk samrådsversion, daterad 28 lanuari
2021..

.

Missiv och sändlista Trafikverkets översyn av riksintressen, daterad 27 lanuat
2021,.

.

Generella funktionsbeskrivningar samrådsversion, daterad 25 januari202I.

Justeringspers ons signatur
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Utdragsbestyrkande
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Beslut
I(ommuns tytels ens arbetsutskott föreslår l(ommun s tyrels en besluta
att godkänna synpunkterna

i svarsmallen och att översända den till Länsstyrelsen i

Skåne.

Beslutet ska expedieras

.

till

Länsstyrelsen Skåne, skane(a).lansstyrelsen.se senast den

1,7

mars. Namnet på

kommunen och länsstytelsens diarienuûrmer för ärendet Dnr 408-3978-2021.
ska skrivas i rubriken för e-posten

.

I(ommundirektörens stab, chefsstrateg.

Justeringspetsons signatur
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Dnr.I(S 2021/3

2021-02-17

lnformation - Årsredovisning 2020
Ärendebeskrivning
E

konomichef Stefan Marthinsson informerar om årsredovisningen 2020.

Justeringspersons signatur

Æü.

/ø

,ß

c
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Dnr.I{S

Förstag

S

2021-02-17

2021,/2

att stätta in ekonomiska awikelserapportering

per februari 2021 med anledning av arbetsbetastning
titt fötjd av Covid 19
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska de tre huvuduppdragen och Servicestöd
lämna ekonomisk awikelserapport per februari, juni och oktober varje fu.
Rapporteringen ska ske till ansvarig nämnd och till kommunstyrelsen.
I(ommunfullrnäktþe har samúdigt beslutat att ekonomisk uppföljning ska ske efter
april månad och delårsrapport ska lämnas efter augusti månad.

Till följd

av den pågående Covid 19-pandemin är delar av kommunens organisation
mycket hårt belastad. I(ommunledningen har utrett möjliga åtgärder och
prioriteringar som kan avlasta organisationen i detta läge. En sädanätgärdàr att
ställa in den ekonomiska avvikelserapporteringen per februari 2021,.

Beslutsunderlag

.

T'jänsteutlåtande daterat den 10 februari 2021

Beslut
I{ommunstyrelsens atbetsutskott föreslår l(ommunstyrelsen besluta
att godkänna att den ekonomiska avvikelserapporteringen per februari 2021, stälIs

ln.

Beslutet ska expedieras

.
.

Jus

Samtliga nämnder
Samtliga hur,'uduppdrag och Servicestöd

teringsp ersons signatur
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L

Utdragsbesryrkande
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Dnr.I(S

202t-02-17

2020/21,4

Svar på motion från Lars Nyander (5) om att
kommunens upphandtingar ska innefatta miljökrav
med uppfötj ningskrav
Arcndcbcskrivning
Lars Nyander (S) har lämnat en motion med förslag om miljökrav i kommunens
upphandlingar. Motionären föreslår att:
1,00o/o
1.00o/o

av kommunens upphandlingat ska innefatta miljökrav.
av kommunens upphandlingar ska följas upp för att säkerställa att

uppsattâ krav följs.
Tillräckligt med resurser avsätts för att både upphandlingsenheten och
miljöutvecklaren ska klara den ökade belastningen.
Inköps- och upphandlingspolicyn uppdateras i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

.

Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10

.

Motion inkommen 2020-03-18

Yrkande
Åsa Larsson (S) yrkar att motionen ska bifallas.

Robin Holmberg (\Q, Linda Persson (I{D), Parik Ohlsson (SD) och
Liss Bôcker (C) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Proposition och omröstning
Efter ftamställda propositioner pâ de frz'rnlagda yrkandena fìnner ordföranden att
yrkandet om att motionen ska anses besvarad bifallits. Omröstning begärs.
tröljande omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vìll bifalla yrkandet om att motionen ska anses besvarad röstar JÄ
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.

Justeringspers ons signatur

Utdragsbesryrkande
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w

SAMMANTRÄpEs

Angelholms
kommun

pRoroKolt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

Omröstningen faller ut med 4JA-röster och 1 NEJ-röster enligt följande:
JA-röster: Liss Böcker (C), Linda Persson (I{D), Patrik Ohlsson (SD) och
Robin Holmberg (1\{).
NEJ-röst:,Äsa Larsson

(S).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen foreslå
kommunfullmäktige

att anse motionen besvarad.

Reservation
Mot beslutet reserverff sig rA,sa Larsson (S):
" Vi socialdemoktater anser det självklart att vi ska ställa miljökrav vid varje
upphandling. Hur ska vi annars kunna nå klimatmålen? Hellre små miljösteg idag,
än behöva ta stora kliv och drastiska âtgfuder i morgon. Vr har fullt förtroende för
att upphandlare kan ställa miljökrav pâ, rätt nivâ'"

Beslutet ska expedieras till
Servicestöd Ekonomi & kvalitet

Justeringspers ons signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr.I(S 201,9/398

L

2021-02-17

Svar på motion från Lars Nyander m ft (S) om
kommunaI stimulans för instattation av sotcetter
Arendebeskrivning
Lars Nyander (S) m fl. har inkomrnit med en motion där det förslås att den
kommunala processen för lov och de kostnader som uppstår i samband med en
installation av solceller ska vara kostnadsfri.

Beslutsunderlag
Tj äns teutlåtande, nämndkansliet, 9 [ ebr¡an 2021

Protokollsutdrag, Samhällsbyggnadsnämnden,

1,2 maj 2020

Tj äns teutlåtande, Bygglovsenheten, 5 maj 2020

Protokollsutdrag, Miljö- och tillståndsnämnden, 20 februan 2020
Tjänsteutlåtande, enheten för natur- och ekologisk hållbarhet,29 janoari 2020
Motion ftânLarc Nyander (S) m fl. om kommunal stimulans för installation av
solceller, 26 augustt 201,9

Yrkande
Åsa Latsson (S) yrkar att motionen ska bifallas.

Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (I{D), Robin Holmberg
Liss Böcker (C) yrkar att motionen ska avslås.

(1\4)

och

Proposition och omröstning
Efter framställda propositioner pâ de fnmlagda yrkandena fìnner ordföranden att
yrkandet om att motionen ska avslås bifallits. Omröstning begärs. Följande
omrös tningsordning godkänns

:

Ledamot som vill bilalla yrkandet om att motionen ska avslås röstarJ-À
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ
Omröstningen faller ut med

Justeringsp ersons signatur

e\ /¿

4 J-A-röster

och

1

NEJ-röster enligt följande

Utdragsbestyrkande
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JA-röster: Liss Böcker (C), Linda Persson (I{D), Patrik Ohlsson (SD) och
Robin Holmberg (l\{).
NEJ-röst: Åsa Larsson

(S)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen

Reservation
Ä.sa Larsson (S) reserverar sig

mot beslutet:

"Om vi menar allvar med vårt klimatarbete, så bör vi göra vad vi kan för att
stimulera goda miljöval till exempel inte ta någon bygglovsavgift för solceller.
Framförallt om det ar fâ anläggningar som behöver bygglov, så blir kostnaden för
kommunen att ta bort bygglovsavgiften försumbar i förhållande till den miljönytta
solcellsanläggningar ger. "

Beslutet ska expedieras

.

till

Motionären

Justeringsp ersons signatur

utdragsbestyrkande
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Svar på motion Lars Nyander (S) - Atta barn har
titt en porrfri barndom

rätt

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har inkommit med motion om att aIIal>arnhar tätt till en porrfri
batndom. I motionen beskriver han problematiken med barn och ungdomars
åtkomst till porr. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar kommunen
installerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens
öppna wi-fì-nätverk och wi-fì-näwerk i verksamheter där kommunen är huvudman

I motionen föreslås vidare att Angelholms kommun inför porrfii policy så att det
inte är tillåtet att spela upp porr via kommunens nätverk, på kommunens digitala
enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på de
verksamheter som kommunen är huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor,
skolor, fritids, bibliotek. Motionären anser att en porrfri policy där allmänna platser
i kommunens regi ska v^r^ en porrfii zon,har ett mycket starkt normbildande
signalvärde.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Digitaliseringsenheten, daterat den 9 februa ri 2021.
Bllaga 1: IT användarriktlinjer
Bilaga 2: SI(Rs analys av rättsläget gällande webbfìlter i skolmiljö och andra

offentliga miljöer
Bialga 3: SI(Rs hemställan om förtydligad lagstiftning inom skolväsendet när det
gäller webbfilter
Motion fränLarc Nyander (S), inkommen den 20 januan2020.

Yrkande
Âsa Larsson (S) och Linda Persson
Liss Böcker (C) och

(KD) yrkar

att motionen ska bifallas

Patik Ohlsson (SD) yrkar att motionen

ska avslås

Proposition och omröstning
Efter ftamställda propositioner på de framlagda yrkandena fìnner ordföranden att
yrkandet om att motionen ska avslås bifallits. Omröstning begfus. Följande
omrös tningsordning godkänns :
Justeringspers ons signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamot som vill bifalla yrkandet om att motionen ska avslås röstar JA
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.
Omröstningen faller ut med

3

JA-röster och 2 NEJ-röster enligt följande:

JA-röstet: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD) och Robin Holmberg

(1\{)

NEJ-röster: Åsa Larsson (S) och Linda Persson (I(D).

Beslut
I(ommuns tyrels en s arbetsu tskott föres lår kommuns tyrelsen föreslå

kommunfullmäktige besluta

att

avslã.

motionen

Reservation
Åsa Larsson (S) reserverar sig mot beslutet:
"För oss Socialdemokrater är det självklatt att barnen i skolan inte ska kunna
komma in på porrsidor, eller att kommunens interna eller allmänna nät ska kunna
användas îör att porrsurfa. I svaret hävdas att det inte fìnns tekniska lösningar - hur
har då andra kommuner som infört det ldarat av det? I svaret anges att eleverna
kan kringgå det genom att använda sina privata mobiler, och det stämmer ju, men
då är det inte kommunen som tillhandahåller möjligheten, utan föràldrarna."

Beslutet ska expedieras

till

Motionären

Justeringsp ersons signatur
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