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Sammanträdesdatum 2021-03-24

Kommunstyrelsens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Digitalt via Teams samt sammanträdesrum 429, 2021-03-24, kl. 09:00-14.30

Beslutande: Robin Holmberg (M) – fysisk närvaro i 429
Liss Böcker (C)
Lars Nyander (S)
Linda Persson (KD)
Patrik Ohlsson (SD)

Ersättare: Ola Carlsson (M)
Eric Sahlvall (L)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Åsa Larsson (S)
Johan Wifralius (SD)

Övriga närvarande:  Kristina Magnusson, kommundirektör – fysisk närvaro i 429
Linda Wahlström, nämndsekreterare – fysisk närvaro i 429
Malin Lundberg, kanslichef - fysisk närvaro i 429
Henrik Sandén, planeringschef
Stefan Marthinsson, ekonomichef
Karin Wettermark Jonsson, kommunikationschef
Pernilla Fahlstedt, chef huvuduppdrag Samhälle
Lars-Ola Olsson, chef huvuduppdrag Lärande och Familj § 35-36
Sven-Ingvar Borgqvist, ordförande Familje- och utbildningsnämnden § 35-36
Rasmus Waak Brunkenstam, 1:e v. ord. i Familje- och utbildningsnämnden § 35-36
Lars Carlsson (S), 2:e vice ordförande i Familje och utbildningsnämden § 35-36
Linda Norberg och Jörgen Stenquist Engelska skolan § 35
Tomas Fjellner, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden § 37-39
Magnus Jonsson, 2:e vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden § 37-39
Staffan Broddesson, ordförande Miljö- och tillståndsnämnden § 38-39
Anders Davidsson, 1:e v. ordförandet Miljö- och tillståndsnämnden § 38-39
Torgny Handreck, 2:e v. ordförande Miljö- och tillståndsnämnden § 38-39
Rose-Marie Stigsdotter, miljöchef § 38-39
Geraldine Thiere, klimat och hållbarhetsingenjör § 38-39
Ida Persson, bygglovschef § 37
Sara Elmefjärd, t.f. mark- och exploateringschef § 43

Utses att justera: Liss Böcker, Lars Nyander Paragrafer: 33-54
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Innehållsförteckning

33 Val av justeringspersoner och dag för justeringen 2020/48

34 Godkännande av dagordningen 2020/49

35 Dialog med Engelska skolan

36 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 2021/112

37 Information om arkitekttävling ny bro över Rönneå 2019/378

38 Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt 2020/528

39 Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljö och 
tillhörande konsekvensbeskrivning

2020/529

40 Information från arbetsmarknad/ekonomiskt bistånd

41 Dialog om övergripande riskanalys för det nya stadshuset

42 Framtida drift av flygmuseet 2017/374

43 Riktlinjer för exploateringavtal och markanvisningsavtal, 
exploateringsbidrag för Stationsområdet

2021/100

44 Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden om sammanhållen 
organisation för kommunens fordonspark

2019/492

45 Antagande av detaljplan Strövelstorp 5:6 mfl 2018/540

46 Avslutande av detaljplanearbeten 2021/84

47 Förslag till Länsstyrelsen i Skåne län om ändring av valdistrikt i 
Ängelholms kommun

2021/78

48 Förfrågan om hyresreduktion, Ängelholms Bowling AB 2020/604

49 Ombudgetering av anslag från 2020 till 2021 2021/3

50 Uppdrag om översyn av trädplan och återplantering 2021/130

51 Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) om uppdaterad 
återplanteringspolicy

2019/584
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52 Svar på motion från Mikael von Krassow m fl (S) om belysta 
väderskydd

2019/253

53 Svar på motion från  Jim Brithén m.fl (EP) Begäran om att införa 
insynsplatser i kommunstyrelsen

2020/51

54 Rapport om ökat ärendeinflöde och bemanning på 
bygglovsenheten
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 33 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 29 mars 2021.
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KSAU § 34 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 tillägg av informationspunkt ”Rapport om ökat 
ärendeinflöde och bemanning på bygglovsenheten”.
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KS SVU § 35

Dialog med Engelska skolan om planerna på 
etablering i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Linda Norberg och Jörgen Stenquist från Engelska skolan deltar i mötet och för en 
dialog med utskottet gällande de planer de har på en etablering av sin skolform i 
Ängelholm. 

Även presidiet i Familje- och utbildningsnämndens deltar vid diskussionerna av det 
här ärendet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens samverkansutskott
2021-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS SVU § 36 Dnr. KS 2021/112

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 
2021

Ärendebeskrivning
För att möta den tuffa utmaningen som covid-19-pandemin medför har regeringen 
beslutat att i ett regleringsbrev till Skolverket ge dem i uppdrag att fördela en 
miljard kronor till landets kommuner. Syftet är att kunna säkerställa att alla barn 
och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolverket beslutade 
den 28 januari 2021 om en fördelning till landets kommuner.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterade den 8 mars 2021
• Beslut Skolmiljarden, Skolverket, daterat den 28 januari 2021
• Bilaga 1, Skolmiljarden
• Bilaga 2, Skolmiljarden

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

Även presidiet i Familje- och utbildningsnämndens deltar vid diskussionerna av det 
här ärendet.

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtande från Lars Nyander (S), 
Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD).
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Beslut
Kommunstyrelsens samverkansutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

att det statliga stödet på 4 065 920 kronor tillskjuts Familje- och 
utbildningsnämndens budget för 2021.

Kommunstyrelsens samverkansutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att ge chefen för Lärande och familj i uppdrag att fördela den tillfälliga 
förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”, i enlighet med 
intentionerna för stödet. 

Beslutet ska expedieras till
• Familje-  och utbildningsnämnden
• Lärande och familj
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KS SVU § 37 Dnr. KS 2019/378

Arkitekttävling ny bro över Rönneå

Ärendebeskrivning
Stadsarkitekt Pernilla Theselius informerar om arkitekttävling ny bro över Rönneå. 

Ärendet kommer behandlas av Samhällsbyggnadsnämnden den 30 mars 2021 för 
att sedan gå vidare till Kommunstyrelsen för beslut den 6 april 2021.

Vid den här informationen deltar även delar av presidiet i 
Samhällsbyggnadsnämnden.
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KS SVU § 38 Dnr. KS 2020/528 

Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets 
vattendistrikt

Ärendebeskrivning
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar 
vattenförvaltning inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar 
för att tillgodose att vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten 
förvaltas på ett hållbart sätt. Länsstyrelsen i Skåne län, som även är 
Vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt, har tagit fram en vattenförvaltning 
som beskrivs i följande fem dokument:

 Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt.
 Förslag till miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt.
 Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt.
 Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka.
 Miljökonsekvensbeskrivning.

Dokumenten beskriver de kommande sex årens förslag till vattenförvaltning. 
Dokumenten har skickats på samråd till berörda parter. Ängelholms kommun har 
getts möjlighet att yttra sig. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Yttrande över samråd inom vattenförvaltning inom

Västerhavets vattendistrikt, daterat 3 mars 2021.
• Enkätformulär vattenmyndigheternas samrådsmaterial.
• Missiv Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt.
• Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt.
• Förslag till miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt.
• Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt.
• Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka.
• Miljökonsekvensbeskrivning.

Föredragande tjänsteperson
Chefsstrateg Lena Åström föredrar ärendet.
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Även delar av presidiet i Samhällsbyggnadsnämnden och presidiet i Miljö- och 
tillståndsnämnden deltar i den här punkten.

Beslut
Kommunstyrelsens samverkansutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att godkänna ifyllt enkätformulär och att översända det till Vattenmyndigheten.

Beslutet ska expedieras till
• Vattenmyndigheten, genom instruktioner på hemsidan

www.vattenmyndigheterna.se/samrad senast den 30 april 2021.
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg.

http://www.vattenmyndigheterna.se/samrad
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KS SVU § 39 Dnr. KS 2020/529

Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljö 
och tillhörande konsekvensbeskrivning

Ärendebeskrivning
Havs- och vattenmyndigheten har nu tagit fram ett förslag för uppdatering av 
åtgärdsprogrammet för havsmiljön från 2015 (ÅPH) för Nordsjön och Östersjön 
för att förbättra miljötillståndet i havsmiljön. Uppdateringen genomförs enligt 
havsmiljöförordningen, som är det svenska genomförandet av EU:s 
havsmiljödirektiv. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som 
behövs för att de av Sverige föreskrivna miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska 
kunna följas och för att god miljöstatus ska uppnås på sikt. Förslag är sänt på 
remiss till berörda parter. Ängelholms kommun har getts möjlighet att yttra sig. 

Beslutsunderlag
• Tjänstutlåtande Yttrande över remiss av uppdaterat åtgärdsprogram för

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön, daterat 3 mars 2021.
• Svarsformulär Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och

Östersjön.
• Missiv Remiss gällande uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.
• Förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön.
• Miljökonsekvensbeskrivning.

Föredragande tjänsteperson
Chefsstrateg Lena Åström föredrar ärendet.

Även delar av presidiet i Samhällsbyggnadsnämnden och presidiet i Miljö- och 
tillståndsnämnden deltar i den här punkten.

Beslut
Kommunstyrelsens samverkansutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att godkänna ifyllt svarsformulär och att översända den till Havs- och 
Vattenmyndigheten.
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Beslutet ska expedieras till
• Havs- och Vattenmyndigheten genom svarsformulär på

www.havochvatten.se/remiss-åph2020 senast den 30 april 2021.
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg.

http://www.havochvatten.se/remiss-%C3%A5ph2020
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KS AMU § 40

Information från arbetsmarknad/ekonomiskt bistånd

Verksamhetschef Vuxenutbildning och arbetsmarknad Jan Mårtensson presenterar 
aktuell statistik, arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd, som exempelvis hur 
hög ungdomsarbetslösheten är samt hur många pågående försörjningsstödsärenden 
kommunen har.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 41

Dialog om övergripande riskanalys för det nya 
stadshuset

I projektet nytt stadshus pågår för närvarande arbete med förstudie. Under 
förstudien ska bl.a. en projektplan tas fram. Den ska omfatta en gemensam målbild, 
en övergripande riskanalys och en övergripande kommunikationsplan m m. Den 
övergripande riskanalysen kommer att bestå av flera delar, varav en av dessa delar 
kommer handla om risker kopplade till politiken. 

På dagens möte diskuterar kommunstyrelsens arbetsutskott, som är politisk 
styrgrupp för projektet nytt stadshus, de möjliga riskerna avseende den politiska 
verksamheten.
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KSAU § 42 Dnr. KS 2017/324

Framtida drift av flygmuseet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens samverkansutskott förde vid sitt möte den 17 februari 2021 en 
dialog kring historiken för ärendet om framtida drift av flygmuseet och några olika 
alternativ som kommunen ser till den framtida driften.

Vid det mötet bestämdes det att dialogen kring flygmuseet ska återkomma till 
kommunstyrelsens arbetsutskott vid sammanträdet i mars 2021 efter att partierna 
diskuterat ärendet i sina respektive partigrupper. 

Sedan mötet i mars har Ängelholms näringsliv skriftligen inkommit med hur de ser 
på frågan. 

Ledamöterna i utskottet redogör för hur respektive parti ställer sig i frågan. 
Samtligas uppfattning är att flygmuseet är viktigt för Ängelholm och att det är 
angeläget att museet ska finnas kvar i Ängelholm. 

Utskottet noterar till dagens protokoll att det är önskvärt att Nämnden för kultur, 
idrott och fritid intensifierar frågan och att förslag till en lösning på hur driften 
säkerställs på kort och lång sikt skyndsamt tas fram.

Paragrafen ska expedieras till
• Nämnden för Kultur, idrott och fritid
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KSAU § 43 Dnr. KS 2021/100

Riktlinjer för exploateringavtal och 
markanvisningsavtal, exploateringsbidrag för 
Stationsområdet

Ärendebeskrivning
Riktlinjer för exploateringsbidrag inom stationsområdet i Ängelholm har tagits fram 
i form av en bilaga B till beslutade riktlinjer för exploateringsbidrag och 
markanvisningsavtal (KS 2019/413).

De kostnader som uppstår i samband med att allmänna anläggningar, allmän plats 
och annan infrastruktur byggs ut ska fördelas mellan de fastighetsägare som får nya 
byggrätter i samband med planläggningen. För stationsområdet i Ängelholm innebär 
det att exploatören betalar sin del av denna utbyggnadskostnad genom ett 
exploateringsbidrag.

För bostadsbebyggelse föreslås exploateringsersättningen uppgå till 1200 kr/kvm ljus 
bruttoarea (BTA) och för verksamhetsbebyggelse 900 kr/kvm ljus BTA.

Exploatören kan få lättnader i exploateringsbidraget om 100 kr/kvm ljus BTA om 
exploatören uppfyller ett antal hållbarhetskriterier som även dessa framgår av 
framtagen Bilaga B. Syftet är att motivera exploatörerna till att bidra till att 
stationsområdet utvecklas till den hållbara stadsdel som är målet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 4 mars 2021.

 Förslag till exploateringsbidrag inklusive hållbarhetskriterier för
Stationsområdet i Ängelholm, bilaga B till riktlinjer för exploateringsavtal
och markanvisningsavtal (2021/100).

 Volymstudie

Föredragande tjänsteperson
Exploateringsingenjör Linda Wijk och enhetschef natur och ekologisk hållbarhet 
Robin Pehrson föredrar ärendet.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att godkänna bilaga B till riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningsavtal, 
exploateringsbidrag inklusive hållbarhetskriterier för Stationsområdet i Ängelholm. 

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten
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KSAU § 44 Dnr. KS 2019/492

Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden om 
sammanhållen organisation för kommunens 
fordonspark

Ärendebeskrivning
Under år 2020 utredde kommunstyrelsen införande av en gemensam organisation 
kommunens fordonspark, där all administration, skötsel och hantering samlas. I 
januari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut att införa en sammanhållen 
organisation för kommunens fordonspark inom Samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde per den 1 januari 2021. Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen 
för fortsatt handläggning.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2021

Protokollsutdrag KF den 25 januari 2021, § 9

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) och Lars Nyander (S): Bifall till förslaget till beslut i 
tjänsteutlåtande samt tillägg till andra att-satsen, ny lydelse:

att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en utbytesplan och 
investeringsplan för kommunens fordon, i enlighet med kommunens miljöplan.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på det framlagda tilläggsyrkandet och finner att det 
bifallits.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår Kommunstyrelsen besluta

att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en intern prislista för 
fordonen enligt i utredningen föreslagen prismodell, 

att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en utbytesplan och 
investeringsplan för kommunens fordon i enlighet med kommunens 
miljöplan.

att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att reglera hanteringen av 
kommunens fordon inklusive drivmedel och körjournaler, samt

att uppdragen ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i 
juni 2021

Beslutet ska expedieras till
• Samhällsbyggnadsnämnden
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KSAU § 45 Dnr. KS 2018/540, SBN 2019/228, PL 18/0012

Antagande av detaljplan Strövelstorp 5:6 mfl

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för förskola med tillhörande friytor, 
parkering och angöring samt en lokalgata. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12 att meddela positivt planbesked för Strövelstorp 
5:6 m fl. samt att uppdra åt huvuduppdrag Samhälle/planenheten att pröva planläggning 
för ny förskola. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli 9 mars 2021.
• Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 23 februari 2021.
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 28 januari 2021
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 30 oktober 2020
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 28 januari 2021
• Bilaga 3. Granskningsutlåtande den 28 januari 2021
• Bilaga 4. Samrådsredogörelse den 28 oktober 2020

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Ilir Musa föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att anta detaljplanen för Strövelstorp 5:6 m.fl.

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Samhälle/planenheten
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KSAU § 46 Dnr. KS 2021/84

Avslutande av detaljplanearbeten

Ärendebeskrivning
Planenheten har ett antal planuppdrag som av olika anledningar inte längre är 
aktuella att arbeta med. Det beror på att sökanden dragit tillbaka sin ansökan eller 
valt att avsluta planarbetet. Planuppdragen bör därför avslutas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 17 februari 2021.

Föredragande tjänsteperson
Planchef Linda Svederberg föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att avsluta planuppdrag för Kajutan 1, KS 2014/48,

att avsluta planuppdrag för Skräddaren 3, KS 2018/14 ,

att avsluta planuppdrag för Vejby 15:325, KS 2018/168,

att avsluta planuppdrag för Margretetorp 21:48 m fl, KS 2017/838, samt

att avsluta detaljplanearbetet för Magnarp 61:1, KS 2015/628.

Beslutet ska expedieras till
Planenheten
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KSAU § 47 Dnr. KS 2021/78, VN 2021/4

Förslag till Länsstyrelsen i Skåne län om ändring av 
valdistrikt i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Enligt vallagen (2005:837) 4 kap 17 § ska ett valdistrikt innehålla mellan 1000-2000 
röstberättigade. Antalet röstberättigade per valdistrikt påverkar arbetsbelastningen 
under valdagen på röstmottagarna och på hur snabbt ett valresultat kan presenteras.  
Vid utformande av valdistrikt ska man hitta naturliga gränser, undvika enklaver, 
sträva efter räta gränser och att de röstberättigade har en bra väg till sin vallokal.

Det är varje kommuns ansvar att året innan ordinarie val se över indelningen av 
kommunens valdistrikt enligt vallagen 4 kap 17 §.  Det är Länsstyrelsens som på 
kommunfullmäktiges förslag beslutar om valdistriktsindelningen. Länsstyrelsens 
beslut ska ske senast den 1 december 2021 inför de ordinarie valen 2022.

Förslaget i detta ärende innebär i korthet att gränsen mellan valdistrikten  12920106 
Ängavången och 12920108 Nya Torg flyttas från att följa Kristian II:s väg från 
Vaktgatan till Klippanvägen och att gränsen flyttas till att följa Rönne å från 
Klippanvägen ner till Skolgatan och fram till korsningen Skolgatan/Kristian II:s 
väg.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 12 februari 2021
• Beslut från Valnämnden den 4 februari 2021
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 28 januari 2021
• Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat
• Bild 1 valdistrikt Ängelholms kommun - Nuvarande valdistriktsindelning
• Bild 2 valdistrikt Ängelholms kommun - Föreslagen valdistriktsindelning
• Bild 3 valdistrikt Ängelholms kommun - Områdeskarta Höken, Ugglan, Tranan
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att föreslå Länsstyrelsen i Skåne län

att valdistriktsindelning gällande gränsen mellan 12920106 Ängavången och 
12920108 Nya Torg ändras, från att följa Kristian II:s väg till att följa Rönne Å.  
Det innebär att kvarteren Höken, Tranan och Ugglan ska tillhöra valdistrikt Nya 
Torg, enligt Bild 2 valdistrikt Ängelholms kommun - Föreslagen 
valdistriktsindelning. 

Beslutet ska expedieras till
• Nämndsekreterare för Valnämnden för vidare expediering.
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KSAU § 48 Dnr. KS 2020/604

Förfrågan om hyresreduktion, Ängelholms Bowling AB

Ärendebeskrivning
Ängelholms Bowling AB har beviljats hyresreduktion med 50% av hyran under 
perioden 1 oktober 2020 – 31 mars 2021. Med anledning av fortsatta restriktioner 
har bolaget inkommit med en ny framställan.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02
• Framställan från Ängelholms Bowling AB samt ekonomiska underlag

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att bevilja Ängelholms Bowling AB en hyresreduktion med 50% (20432 kronor per 
månad) under perioden 1 april 2021 – 30 juni 2021.

att finansiera hyresreduktionen genom att ianspråkta motsvarande medel från KS 
oförutsedda behov.

Beslutet ska expedieras till
• SST Ekonomi & kvalitet
• Ängelholms Bowling AB
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KSAU § 49 Dnr. KS 2021/3

Ombudgetering av anslag från 2020 till 2021

Ärendebeskrivning
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från nämnderna av anslag i 
2020 års budget som inte är förbrukade. Begärda ombudgeteringar framgår av 
bilagan. Samtliga framställningar avser investeringsbudgeten, då ingen begäran om 
ombudgetering har inkommit för driftbudgeten.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02
• Bilaga, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr)

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut från Lars Nyander (S).

Lars Nyander (S) anhåller även om lov att bifoga en protokollsanteckning vilket 
medges.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 8 076 tkr för kommunstyrelsen,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 7 191 tkr för familje- och utbildningsnämnden,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 1 230 tkr för nämnden för omsorg och stöd,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 8 040 tkr för nämnden för kultur, idrott och fritid,
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att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 108 tkr för miljö- och tillståndsnämnden,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 38 171 tkr samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 11 107 tkr samhällsbyggnadsnämndens avgiftsfinansierade verksamhet,

att under år 2021 ta upp långfristiga lån på ytterligare 130 mnkr för bland annat 
finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten utöver 
tidigare beslutad låneram,

att under år 2021 ta upp långfristiga lån på ytterligare 20 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad 
låneram.

Protokollsanteckning
Lars Nyander lämnar protokollsanteckning: ”Socialdemokraterna noterar att det i 
projekt 9009, Ängelholmspaketet utredning skjuts över resurser till 2021. Detta 
med motiveringen att många av de utredningar som ska göras för projektet måste 
följa tidsplanen för detaljplanen för Klippanvägens förlängning. 

Vi vill med denna protokollsanteckning visa att vi bevakar kostnaderna som är 
kopplade till prestigeprojektet Klippanvägens förlängning.”

Beslutet ska expedieras till
• Budgetchef, Fredrik Karlsson
• Ekonomichef, Stefan Marthinsson
• Samtliga nämnder
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KSAU § 50 Dnr. KS 2021/130

Uppdrag om översyn av trädplan och återplantering

Ärendebeskrivning
I gällande riktlinjer för kommunens styrdokument framgår att kommunens trädplan 
ska ingå i ett nytt styrdokument som heter ”Handlingsplan för grönstruktur”. Fråga 
har väckts om nu gällande regler för återplantering av träd är genomförbara och om 
hur uppföljning ska gå till.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2021

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) och Robin Holmberg (M) yrkar bifall till förslaget till beslut i 
tjänsteutlåtandet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt kommundirektören att genomföra en översyn av gällande trädplan 
och regler för återplantering.

Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektören
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KSAU § 51 Dnr. KS 2019/584

Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) om 
uppdaterad återplanteringspolicy

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har den 17 december 2019 lämnat in en motion om att 
kommunen ska utreda om nuvarande återplanteringspolicy är realistisk och 
uppdatera återplanteringspolicyn med mål att den ska vara realistisk och 
uppföljningsbar.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterad den 18 mars 2021
• Motion från Patrik Ohlsson (SD) daterad den 17 december 2019.

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Liss Böcker (C), Robin Holmberg (M) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till 
förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet, dvs. att motionen ska anses besvarad.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkandena och finner att 
yrkandet om att motionen ska anses besvarad bifallits. Omröstning begärs. 
Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill anse motionen besvarad röstar JA;
Ledamot om vill bifalla motionen röster NEJ.

Omröstningen faller ut med 4 JA-röster och 1 NEJ-röst enligt följande:

JA-röster: Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Robin Holmberg (M) och 
Linda Persson (KD).

NEJ-röst: Patrik Ohlsson (SD).
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige

att anse motionen som besvarad.

Reservation
Mot beslutet, till förmån för sitt eget yrkande som avslagits, reserverar sig Patrik 
Ohlsson (SD):

”Vi är glada över att ha fått gehör för motionens intention i stort, i och med att ett 
uppdrag nu getts i föregående ärende till kommundirektören att genomföra en 
översyn av gällande trädplan och regler för återplantering. 

Vi finner dock att ett bifall till motionen hade gett bättre tydlighet till det uppdraget 
och säkrat att politiken framledes får regelbunden återkoppling kring utvecklingen 
av antalet träd i kommunens tätorter. Det vore viktigt icke minst mot bakgrund av 
att kommunen växer befolkningsmässigt och allt större ytor som följd exploateras 
för bostäder, verksamheter och infrastruktur.”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären
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KSAU § 52 Dnr. KS 2019/253

Svar på motion från Mikael von Krassow m fl (S) om 
belysta väderskydd

Ärendebeskrivning
En motion från Mikael Krassow m.fl. (S) inkom den 29 april 2019. Mikael von 
Krassow m. fl. (S) föreslår att flera belysta väderskydd byggs ute på landsbygdens 
tätorter, byar eller samlingspunkter för skolbarn. 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation den 8 juli 2019 att remittera 
motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Kommunstyrelsen ordförande beslutade på delegation den 7 november 2019 att 
remittera motionen till Lärande och familj i samverkan med Huvuduppdrag 
Samhälle för yttrande.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterad den 5 mars 2021
• Beslut kommunstyrelsens ordförande daterad den 7 november 2019
• Beslut kommunstyrelsens ordförande daterad den 8 juli 2019
• Beslut Kommunfullmäktige, KF §92, daterad den 29 april 2019
• Motion Mikael Krassow m.fl. daterad den 29 april 2019

Deltar inte i beslutet
Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) deltar inte i beslutet.

Yrkande
Lars Nyander (S), Liss Böcker (C) yrkar bifall till motionen.

Robin Holmberg (M) yrkar avslag på motionen.

Proposition
Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att 
yrkandet om bifall till motionen bifallits.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Reservation
Robin Holmberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande 
om att avslå motionen.

Beslutet ska expedieras till
• Lärande och familj
• Samhälle
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KSAU § 53 Dnr. KS 2020/51

Svar på motion från  Jim Brithén m.fl (EP) Begäran 
om att införa insynsplatser i kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m fl. har den 12 januari 2020 inkommit med en motion om att de 
partier i kommunfullmäktige som inte är representerade i kommunstyrelsen och 
olika nämnder ska beredas insynsplats.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, den 17 mars 2021.

• Motion från Jim Brithén (EP) m fl. om insynsplatser i kommunstyrelsen och
nämnder, 12 januari 2020

Yrkande
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD) och 
Linda Persson (KD) yrkar att motionen ska avslås.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

Beslutet ska expedieras till
Motionären
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KSAU § 54

Rapport om ökat ärendeinflöde och bemanning på 
bygglovsenheten

Kommundirektör Kristina Magnusson informerar utskottet om att bemanningen 
på bygglovsenheten kommer att stärkas upp för att möta det ökade ärendeinflödet.
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