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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-04-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 55 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 digitalt senast den 26 april 2021. 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-04-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 56 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.  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott 
2021-04-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS AMU § 57  

Information från arbetsmarknad/försörjningsstöd 

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 arbetsmarknadsutskott 
2021-04-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS AMU § 58 Dnr. KS 2021/118, 
  Insatsnummer i Procapita 18875 

Ansökan om faktisk boendekostnad som godtagbar 
kostnad 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om att få godkänna faktisk boendekostnad som en godtagbar kostnad. 
Hyran överstiger Kommunstyrelsens norm med 1127 kr/mån för ett hushåll av 
deras storlek. De uppger att de söker en minde kostsam bostad och att de har satt 
upp sig på olika fastighetsbolag. De kan även tänka sig att flytta till en annan 
kommun om de får en mindre kostsam bostad.  

Beslutsunderlag 
• Utredning daterad 2021-03-03 

Föredragande tjänsteperson 
Enhetschef Monica Andersson föredrar ärendet. 

Yrkande 
Bifall till förslagen till beslut i tjänsteutlåtandet från Patrik Ohlsson (SD),  
Lars Nyander (S), Linda Persson (KD), Liss Böcker (C) och Robin Holmberg (M). 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott beslutar 

att rätt till bistånd jml 4:1 § SoL föreligger avseende den faktiska boendekostnaden 
då makarna aktivt söker en mindre kostsam bostad samt då behovet ej kan 
tillgodoses på annat sätt 

att godkänna den faktiska boendekostnaden under max sex månader under 
förutsättning att biståndsrätt för övrigt föreligger.  

Beslutet ska expedieras till 
• Ekonomiskt bistånd för vidare expediering 
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Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott 
2021-04-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS AMU § 59 Dnr. KS 2021/154 
  Insatsnummer i Procapita 19337 

Ansökan om övertagande av försörjningsplikt 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om övertagande av försörjningsplikt för ungdom som fortfarande går i 
skola och där vårdnadshavare har försörjningsplikt enligt 7 kap 1 § FB. 

Beslutsunderlag 
• Utredning daterad 2021-03-23 

Föredragande tjänsteperson 
Enhetschef Monica Andersson föredrar ärendet. 

Yrkande 
Bifall till förslagen till beslut i tjänsteutlåtandet från Lars Nyander (S),  
Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och  
Robin Holmberg (M). 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott beslutar 
 
att biståndsrätt enligt 4 kap 1 § SoL ej föreligger då sökanden fortfarande bedriver 
gymnasiestudier varvid vårdnadshavare är försörjningspliktig enlig 7 kap 1 § FB 
gentemot sökanden 
 
att sökanden beviljas ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 § SoL till hyra, uppehälle 
samt andra godtagbara utgifter till gymnasiestudierna är avslutade, dock längst till 
att sökanden har möjlighet att söka studiemedel från CSN. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Ekonomiskt bistånd för vidare expediering 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-04-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 60 Dnr. KS 2021/167, SBN 2020/217  

Medfinansieringsavtal för gång- och cykelväg mellan 
Hjärnarp och Munka Ljungby 

Ärendebeskrivning 
Trafikverket bygger ut gång- och cykelvägnätet längs det statliga vägnätet enligt den 
regionala cykelvägsplanen. En sträcka som kommunen angivit som prioriterad i 
arbetet med den regionala cykelvägsplanen är mellan Hjärnarp och Munka-Ljungby.  

Trafikverket har nu tagit fram ett förslag på medfinansieringsavtal för byggnation 
av gång- och cykelväg längs 1788 mellan Hjärnarp och Munka-Ljungby. Syftet med 
avtalet är att reglera  respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärden. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli, daterad 12 april 2021 
• Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 30 mars 2021 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 10 mars 2021 
• Medfinansieringsavtal GC Hjärnarp – Munka-Ljungby 

 

Föredragande tjänsteperson 
Trafikingenjör Björn Adlerberth föredrar ärendet. 

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

  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-04-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att godkänna medfinansieringsavtalet omfattande sträckan mellan södra 
anslutningen på Toarps byaväg och befintlig gång- och cykelväg vid 
bergtäkten norr om Munka Ljungby, 

att delegera till chef för huvuduppdrag Samhälle att underteckna 
medfinansieringsavtalet, samt 

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att ha med frågan i kommande 
budgetprocesser. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Chef huvuduppdrag Samhälle 
• Samhällsbyggnadsnämnden 
• Trafikingenjör Björn Adlerberth 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-04-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 61 Dnr. KS 2020/35 

Regionala cykelleder för rekreation och turism i 
Skåne 

Ärendebeskrivning 
Region Skånes planerar nu för den andra regionala cykelleden som ska sträcka sig 
mellan Båstad och Ystad. Tillsammans med kommunens chefsstrateg och 
Ängelholms näringsliv har huvuduppdrag Samhälle tagit fram ett förslag på hur 
leden ska sträcka sig inom Ängelholms kommun. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, daterat 210330 
• Projektavtal, regionala cykelleder, Ängelholm, daterad den 20 januari 2020 

Föredragande tjänsteperson 
Trafikingenjör Björn Adlerberth föredrar ärendet. 

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna förslag på sträckning för den andra regionala cykelleden genom  
Ängelholms kommun, samt 

att delegera till chef för huvuduppdrag Samhälle att besluta om annan 
sträckning för den andra regionala cykelleden om den föreslagna 
sträckningen inte kan genomföras.  

Beslutet ska expedieras till 
• SHU, Stadsmiljö 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-04-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 62 Dnr. KS 2020/332 

Svar på uppdrag om översyn av lokala 
ordningsföreskrifter 

Ärendebeskrivning 
De lokala ordningsföreskrifterna i Ängelholms kommun antogs av 
kommunfullmäktige 1996. Föreskrifterna har sedan dess reviderats vid fem tillfällen, 
senast i november 2013.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-23 § 195 att ge uppdrag om 
översyn av lokala ordningsföreskrifter samt i förekommande fall lämna förslag på 
ändringar, samt att uppdraget ska återrapporteras senast december 2020.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-31 
• Bilaga 1 förslag lokala ordningsföreskrifter  
• Bilaga 2 förslag till lokala ordningsföreskrifter (där ändringarna syns) 
• Bilaga 3 nuvarande lokala ordningsföreskrifter  

Föredragande tjänsteperson 
Beredningskoordinator Malin Klintfjäll föredrar ärendet. 

Yrkande 
Bifall till förslagen till beslut i tjänsteutlåtandet från Lars Nyander (S),  
Patrik Ohlsson (SD) och Liss Böcker (C). 
 
Patrik Ohlsson (SD) anhåller även om lov att få bifoga en protokollsanteckning 
vilket medges. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-04-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna enligt bilaga 1, 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att se över reglering för sjöfartstrafik och 
skicka in önskemål till Länsstyrelsen, 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förhållningsregler för ridning på 
stränder.  

Protokollsanteckning 
Patrik Ohlsson (SD) lämnar in protokollsanteckning med nedan lydelse: 
”Sverigedemokraterna bifaller förslaget till revidering, men har ett par synpunkter. 

Gällande § 13 så konstaterar vi att den är oförändrad, men att brott mot den sker 
kontinuerligt utan konsekvenser för de som bryter mot paragrafen. Tiggeriet i 
kommunen fortsätter som bekant vara ett påtagligt inslag i stadsbilden, och vi 
betvivlar att insamling av pengar ens i undantagsfall sker med de polistillstånd som 
§ 13 kräver för sådan verksamhet. 

Angående 300-metersgränsen från strand vad gäller kite- och vindsurfing så inser vi 
att någon form av regel behövs, men ser också ett problem med en så pass rigid 
skrivning. Vi har dock inte själva omedelbart något bättre förslag. Utövare av dessa 
sporter är ofta verksamma vid vädertyper och del av säsong som inte attraherar 
badgäster. 

Vi kan inte förvänta oss att kommunens medborgare, än mindre besökare, kommer 
läsa ordningsstadgarna som dokument, utan kommunikationen av innehållet i dem 
är av kritisk vikt för att de ska vara meningsfulla. Vi förstår att ett arbete kommer 
ske med t.ex. skyltning och information via andra kanaler, för att nå ut med 
kännedom och kunskap om ordningsstadgarna.” 

Beslutet ska expedieras till 
• Planeringschef kommunstyrelsen 
• Beredningskoordinator Malin Klintfjäll  
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 63 Dnr. KS 2021/67, SBN 2021/33, PL 21-0006 

Planbesked, detaljplan Ängelholm 3:138 

Ärendebeskrivning 
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för fastigheten 
Ängelholm 3:138. Enligt planansökan gäller det planläggning för ny infart till 
fastigheten som i gällande detaljplan har ett utfartsförbud på en längre sträcka längs 
Råbockavägen. 

Detaljplanen förväntas antas kvartal 2 år 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 12 mars 2021 
• Ansökan om planbesked den 1 februari 2021 

Yrkande 
Bifall till förslagen till beslut i tjänsteutlåtandet från Patrik Ohlsson (SD) och  
Linda Persson (KD). 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  meddela positivt planbesked för Ängelholm 3:138, samt 

att  uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området.  

 

Beslutet ska expedieras till 
• Samhälle/Planenheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-04-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 64 Dnr. KS 2021/76 

Planuppdrag planprogram Fridhem Ängelholm 

Ärendebeskrivning 
Fridhem är den största nya stadsdelen i Ängelholm och därmed ett betydelsefullt 
exploateringsområde. Inför fortsatt planering och genomförande föreslås 
planenheten ansvara för att tillsammans med berörda ta fram ett planprogram som 
tydligt beskriver helhet och ambitionsnivå med området.  
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 9 mars 2021 

Yrkande 
Bifall till förslagen till beslut i tjänsteutlåtandet från Lars Nyander (S),  
Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och  
Robin Holmberg (M). 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram planprogram för 
Fridhemsområdet,  

att  finansiering om 700 000 kr tillförs Kommunstyrelsen – Mark- och 
exploatering, samt 

att  finansiering sker genom att minska kommunens resultat i motsvarande mån. 

Beslutet ska expedieras till 
HU Samhälle 
Planenheten 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 65 Dnr. KS 2018/857 

Modell för ersättning till fristående förskolor och 
skolor för lokalkostnader 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektörens stab har tidigare utrett förutsättningarna för att lämna extra 
ersättning till fristående förskolor och skolor för lokalkostnader. Huvudregeln är att 
bidrag till fristående skolor för lokalkostnader ska grundas på kommunens 
genomsnittliga lokalkostnad. Det är samtidigt möjligt för en kommun att bevilja 
mer ersättning än så, om det finns skäl för det. För att kommunen ska behandla alla 
fristående huvudmän lika föreslås att en enhetlig ansöknings- och beräkningsmodell 
används. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2021 
• Protokollsutdrag KS den 11 november 2020, § 235 
• Delrapport om ersättning till fristående förskolor och skolor för lokalkostnader, 

daterad den 28 oktober 2020 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Henrik Sandén föredrar ärendet. 

Yrkande 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Liss Böcker (C), 
Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och Robin Holmberg (M). 

Lars Nyander (S) yrkar avslag på förslaget. 

Proposition och omröstning 
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet 
om bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet bifallits. Omröstning begärs. 
Följande omröstningsordning godkänns: 
 
Ledamot som vill bifalla yrkandet om bifall till förslag till beslut i tjänsteutlåtandet 
röstar JA: 
Ledamot som vill avslå ärendet röstar NEJ. 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Omröstningen faller ut med 4 JA-röster och 1 NEJ-röst enligt nedan: 
 
JA-röster: Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och 
Robin Holmberg (M) 

NEJ-röst: Lars Nyander (S) 

Arbetsutskottet har således beslutat att bifalla yrkandet om bifall till förslaget till 
beslut i tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna föreslagen ansöknings- och beräkningsmodell för extra ersättning till 
fristående förskolor och skolor för lokalkostnader 

Reservation 
Lars Nyander (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet:  
” Vi Socialdemokrater reserverar oss mot förslaget. 

Bidrag till fristående skolor ska idag grundas på kommunens genomsnittliga 
kostnad. Samtidigt finns det möjlighet för politiken att föreslå och bevilja mer 
ersättning än så, om skäl finns. Ett sådant skäl som används av den politiska 
borgerliga majoriteten i Ängelholms kommun är en önskan att fler fristående 
verksamheter ska etablera sin verksamhet i kommunen. Problemet med alla dessa 
bidrag blir att kommunen får betala högre ersättningar till de privatägda skolorna 
på bekostnad av de kommunala. 

I detta förslag är utgångspunkten att lokalstödet ska baseras på faktiska kostnader 
och ersättas baserat på antalet elever som är inskrivna i skolan. Detta ska då vara ett 
incitament för de privata skolorna att ha större klasser. Konsekvensen blir att 
underlaget på elever kommer påverkas. De kommunala skolorna kommer att tappa 
elever och få mindre resurser för att driva undervisning. Varken klasser eller 
andelen lokaler kommer kunna minskas vilket i sin tur underminerar för alla elever 
som går i den kommunala skolan. 

Eventuellt kommer extra medel att behövas för att kunna möte ett minskande 
elevunderlag vilket även då måste betalas ut till de privata alternativen eftersom det 
ska vara verksamhet på ”lika villkor”. 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Med ersättningar som detta till privata skolkoncerner kommer deras vinster öka på 
medborgarnas och elevernas bekostnad.  

Vi socialdemokrater ser detta som ett reellt hot mot kvaliteten i de kommunala 
skolorna.” 

Beslutet ska expedieras till 
• Planeringschef KS 
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 

KSAU § 66 Dnr. KS 2021/141 

Gåva till Klippans kommun avseende fastigheterna 
Bolestad 1:2 m fl 

Ärendebeskrivning 
Vid en exekutiv auktion 1927 köpte Ängelholms stad konkursboet Ängelholm – 
Klippans nya järnvägsaktiebolag och blev ägare till bolagets fastigheter utmed 
järnvägen Ängelholm – Klippan. Sedan länge har därför kommunen varit ägare till 
flera fastigheter i Klippans kommun, Klippan Bolestad 1:2, 2:30, 3:17, 4:5 och 8:2, 
Öja 4:8, 6:18 och 8:11 samt Östra Ljungby 2:23, 7:3 och 3:34. 

När järnvägen lades ner byggdes väg 13 mellan Ängelholm och Klippan där 
järnvägen tidigare legat. Berörda fastigheter med undantag för Östra Ljungby 7:3 
är numera vägmark under väg 13. Östra Ljungby 7:3 tillhörde järnvägsmarken intill 
stationsområdet i Östra Ljungby och består idag av en buskbeklädd släntyta från 
gamla banvallen mot jordbruksmarken i söder. Samtliga fastigheter har ett 
marginellt marknadsvärde. 

Klippans kommun önskar förvärva berörda fastigheter genom gåva från 
Ängelholms kommun. Mark- och exploateringsenheterna i respektive kommun har 
tillsammans upprättat förslag till gåvobrev. Kommunstyrelsens arbetsutskott i 
Klippans kommun tar upp gåvobrevet för godkännande den 12 maj 2021. 
Kommunfullmäktige i Ängelholm godkände 2013-11-25 liknande gåvobrev för 
fastigheterna Klippan Öja 6:14 och Gråmanstorp 25:52 (Dnr 2013/395). Även 
Klippans kommun godkände dessa gåvobrev och förvärven genomfördes. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 30 mars 2021

• Gåvobrev med tillhörande kartskisser över berörda fastigheter

Yrkande 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Liss Böcker (C) och 
Linda Persson (KD). 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2021-04-21 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna upprättade gåvobrev för fastigheterna Klippan Bolestad 1:2, 2:30, 
3:17, 4:5 och 8:2, Öja 4:8, 6:18 och 8:11 samt Östra Ljungby 2:23, 7:3 
och 3:34 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med gåvoavtal i original
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2021-04-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 67 Dnr. KS 2021/143 

Försäljning av del av Förrådet 2 till  Euromachines AB 

Ärendebeskrivning 
Euromachines AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet på orten, förvärva 
del av Förrådet 2 (2416 m²) inom detaljplanerat verksamhetsområde i Åkerslunds 
industriområde, se kartskiss.  

Bolaget har för avsikt att bygga en lagerlokal för restaurangutrustning, se 
situationsplan. Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med 
inriktningen för verksamhetsområdet Åkerslund.  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Euromachines AB upprättat 
förslag till köpekontrakt. Euromachines AB har undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 30 mars 2021 
• Av Euromachines AB signerat köpekontrakt  
• Kartskiss  
• Situationsplan 

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna upprättat köpekontrakt med Euromachines AB avseende del av 
Förrådet 2 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-04-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 68 Dnr. KS 2021/144 

Försäljning av del av Förrådet 2 till Eliassons Bygg 
Ängelholm AB 

Ärendebeskrivning 
Eliassons Bygg Ängelholm AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet i 
Ängelholm, förvärva del av Förrådet 2 (2464 m²) inom detaljplanerat 
verksamhetsområde i Åkerslunds industriområde, se kartskiss.  

Bolaget har för avsikt att i ett första skede bygga en lagerlokal och garage, samt i 
framtiden eventuellt utöka med kontor och personalutrymmen. Försäljningen sker i 
enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen för 
verksamhetsområdet Åkerslund.  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Eliassons Bygg Ängelholm 
AB upprättat förslag till köpekontrakt. Eliassons Bygg Ängelholm AB har 
undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 30 mars 2021 
• Av Eliassons Bygg Ängelholm AB signerat köpekontrakt  
• Kartskiss  

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att  godkänna upprättat köpekontrakt med Eliassons Bygg Ängelholm AB 
avseende del av Förrådet 2 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original. 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 69 Dnr. KS 2019/328, NOS 2021/76 

Begäran från nämnden för omsorg och stöd om 
ersättning för merkostnader vid evakuering av särskilt 
boende 

Ärendebeskrivning 
I januari 2021 evakuerades Karlsgården till Attendos boende på Errarps ängar, och 
i juni 2021 ska Kungshaga evakueras till Humanas nya boende Sommarsol i 
Vejbystrand. Kostnaden för evakueringarna beräknas till ca 850 tkr under år 2021. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från kommundirektörens stab, daterat den 30 mars 2021 
• Protokollsutdrag NOS den 23 mars 2021, § 26 
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat den 12 mars 2021 

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att tillskjuta 850 tkr till nämnden för omsorg och stöds budgetram för år 2021 för 
finansiering av evakuering av Kungshaga särskilt boende, 

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat för år 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att överlämna ärendet till budgetberedningen  för beaktande av kostnader för 
framtida evakueringar. 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Nämnden för omsorg och stöd 
• Servicestöd Ekonomi och kvalitet 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 70 Dnr. KS 2020/585 

Samråd Regionplan för Skåne 2022-2040 

Ärendebeskrivning 
Region Skåne har, utifrån ett uppdrag i plan- och bygglagen, tagit fram ett förslag 
till Regionplan för Skåne 2022-2040. Den är tänkt att vara ett stöd för den fysiska 
planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala frågorna 
och de regionala planeringsfrågorna samt bidra till ett sömlöst Skåne för invånarna. 
Regionplanen ska även utgöra underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling 
med fokus på fysisk planering. Regionplanen är på samråd under perioden 1 
december 2020 – 30 april 2021 och har sänts på remiss till berörda parter. 
Ängelholms kommun har getts möjlighet att yttra sig.  

Beslutsunderlag 
• Yttrande över Regionplan för Skåne 2022-2040, daterat 12 april 2021. 
• Tjänsteutlåtande Yttrande över Regionplan för Skåne 2022-2040, daterat 12 

april 2021. 
• Yttrande Familjen Helsingborg Regionplan för Skåne 2022-2040, daterat 9 april 

2021.  
• Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040. 
• Regionplan för Skåne 2022-2040. 

Yrkande 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Patrik Ohlsson (SD). 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att godkänna yttrandet avseende Regionplan för Skåne 2022-2040 och att 
översända det till Region Skåne. 

Beslutet ska expedieras till 
• Efter KSau ska en förhandsversion av yttrandet skickas till Region Skåne,     

region@skane.se med angivet diarienummer 2019-RU000054 senast den 30 
april. Därefter tas ärendet upp i KS den 5 maj. Innan den 14 maj ska det 
slutgiltiga yttrandet skickas till Region Skåne.  

• Kommundirektörens stab, chefsstrateg.  

mailto:region@skane.se
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KSAU § 71 Dnr. KS 2021/139 

Årsredovisning 2020, Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst, RSNV 

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 
2015 och består idag av fyra medlemskommuner som täcker en yta av ca 1200 
kvadratkilometer. Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst har 
överlämnat sin årsredovisning för 2020 till kommunstyrelserna i respektive 
kommun inom förbundet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31
- Protokoll direktionen RSNV 16 februari 2021
- Årsredovisning 2020
- Revisionsberättelse och granskningsrapport

Jäv 
Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Ola Carlsson (M) och Åsa Larsson (S) anmäler 
jäv och är inte närvarande i mötet under ärendets handläggning och beslut. 

I detta ärendet tjänstgör Erik Sahlvall (L) för Liss Böcker (C) och 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) tjänstgör för Lars Nyander (S). 

Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) utses att justera den här 
paragrafen. 

Yrkande 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Karl-Otto Rosenqvist (MP), 
Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD). 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige  

att godkänna årsredovisningen för 2020. 
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 

att bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
ansvarsfrihet.   

Beslutet ska expedieras till 
• SST, Ekonomi & kvalitet
• Räddningstjänsten Skåne Nordväst
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 

KSAU § 72 Dnr. KS 2021/173 

Årsredovisning 2020, Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Medelpunkten tillhandahåller hjälpmedel och tillhörande 
tjänster till medlemskommunerna. Dessa är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 
Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga 
kommuner, som genom medlemskap överlåtit ansvaret för sin 
hjälpmedelsförsörjning till Medelpunkten.  

Målet för verksamheten är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv 
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12
• Årsredovisning 2020, Kommunalförbundet Medelpunkten
• Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020, EY

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2020. 

att bevilja kommunalförbundet Medelpunktens direktion ansvarsfrihet för 2020. 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunalförbundet Medelpunkten 
• SST, Ekonomi & kvalitet 
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2021-04-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 73 Dnr. KS 2019/577 

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade 
motioner äldre än 1 år 

Ärendebeskrivning 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktige en gång på våren och en gång på hösten. 

I detta ärende redovisas de motioner som per den 23 mars 2021 inte har beretts 
färdigt inom ett år från inlämnande. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 23 mars 2021. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att godkänna redovisningen 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 74 Dnr. KS 2020/394, FUN 2020/394 

Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande 
slöjförbud i förskolan och grundskolan 

Ärendebeskrivning 
Patrik Ohlsson (SD) har den 25 augusti 2020 lämnat in en motion gällande 
slöjförbud i förskolan och grundskolan. I motionen föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar att införa ett förbud mot heltäckande slöjor så som 
niqab och burka i Ängelholms kommunala grundskolor och förskolor, gällande för 
både skolpersonal och elever. 
 
Motionen har remitterats till Familje- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterad 2021-03-30 
• Yttrande från Familje- och utbildningsnämnden 2021-03-25 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 1 mars 
• Pressmeddelande från förvaltningsrätten i Malmö, daterad den 17 november 

2020. 
• Motion gällande slöjförbud, Patrik Ohlsson (SD), daterad den 25 augusti 2020, 

KS 2020/394. 
 

Yrkande 
Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Lars Nyander (S) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslaget till beslut i 
tjänsteutlåtandet, dvs. att avslag på motionen. 

Proposition och omröstning 
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet 
om bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet bifallits dvs. att avslå motionen. 
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: 
 
Ledamot som vill bifalla yrkandet om att avslå motionen röstar JA; 
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Ledamot som vill bifalla yrkandet om att bifalla motionen röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 3 JA-röster och 2 NEJ-röster enligt nedan: 

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

NEJ-röst: Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) 

Arbetsutskottet har således beslutat att bifalla yrkandet om att avslå motionen. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 
Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

” Slöjan signalerar på ett tydligt sätt en ojämställdhet mellan flickor och pojkar då 
enbart flickorna drabbas av dessa religiösa krav. Slöjan är en islamistisk symbol som 
symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män 
och kvinnor, framtagen av män för att förtrycka kvinnor. Sverigedemokraterna 
anser att de värderingar som slöjan representerar inte hör hemma i den svenska 
skolan. 

Den första januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. Det är en bra nyhet 
– dock långtifrån tillräckligt bra. Barnkonventionen är otydlig på en rad punkter till 
exempel de punkterna som ger föräldrarnas kulturella och religiösa sedvänjor alltför 
stor inflytande över barnen. Mot bakgrund av dessa brister kan man fråga sig om 
konventionen kan ses som ett pålitligt verktyg för att motverka framväxten av 
parallella samhällen i Sverige och andra delar av EU till följd av krav på och 
upprätthållande av särrättigheter med kulturella och religiösa förtecken. Den 
värderingsstyrda slöjan bör förbjudas i Ängelholms förskolor och grundskolor. Ett 
slöjförbud är en nödvändig åtgärd om Ängelholms kommun vill komma åt 
problemen med hedersförtryck och religiöst tvång. Sverigedemokraterna anser att 
det är omöjligt för skolan att på riktigt verka för jämställdhet om flickor ska 
sexualiseras och en kyskhetskultur ska få finnas i skolan genom den islamiska 
slöjan. Att det endast är flickor/kvinnor som får bära slöjan och inte män är just en 
markering om att samhället inte ska vara jämställt”
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Motionären 
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KSAU § 75 Dnr. KS 2020/142, NOS 2020/57 

Svar på motion från Lars-Olle Tuvesson m.fl. (S) med 
förslag att trygghetslarm ska ingå i kostnaden för 
hjälpmedelsabonnemang 

Ärendebeskrivning 
Lars-Olle Tuvesson (S) m.fl. har i februari 2020 lämnat in en motion om förslag att 
trygghetslarm ska ingå i kostnaden för hjälpmedelsabonnemang.  

Motionen är remitterad till Nämnden för omsorg och stöd för yttrande. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli 2021-03-30
• Yttrande från Nämnden för omsorg och stöd 2020-09-08
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa 2020-09-16
• Motion från Lars-Olle Tuvesson (S) 2020-02-24

Yrkande 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtet dvs. att avslå motionen från Patrik 
Ohlsson (SD), Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD). 

Patrik Ohlsson (SD) anhåller även om lov att få bifoga en protokollsanteckning 
vilket medges. 

Bifall till motionen från Lars Nyander (S). 

Proposition och omröstning 
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet 
om bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet, dvs. att avslå motionen bifallits. 
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla yrkandet om bifall till förslag till beslut i tjänsteutlåtandet, 
dvs. att avslå motionen, röstar JA: 
Ledamot som vill bifalla yrkandet om att bifalla motionen röstar NEJ. 
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Omröstningen faller ut med 4 JA-röster och 1 NEJ-röst enligt nedan: 

JA-röster: Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och 
Robin Holmberg (M). 

NEJ-röst: Lars Nyander (S). 

Arbetsutskottet har således beslutat att bifalla yrkandet om bifall till förslaget till 
beslut i tjänsteutlåtandet, dvs. att avslå motionen. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen 

Reservation 
Lars Nyander (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 
”Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet till förmån för motionen. 

Att de som behöver mest hjälp ska belastas med stora kostnader är inte rimligt. 
Många äldre som är i behov av ett trygghetslarm tvingas välja bort det av 
ekonomiska skäl.  

Det är inte förenligt med en kvalitativ äldreomsorg i ett modernt samhälle. 

Vi Socialdemokraternas vill inte att ekonomin ska vara avgörande för en trygg 
ålderdom.” 

Protokollsanteckning 
Patrik Ohlsson (SD) lämnar in protokollsanteckning med följande lydelse: 
”Sverigedemokraterna ser vissa svårigheter med att bifalla motionen så som den är 
formulerad, men vi intresserar oss också för denna fråga och har bl.a. i vårt 
budgetförslag för 2021 föreslagit att en modell tas fram som åtminstone gör 
trygghetslarmen kostnadsfria för de över 80 år.” 

Beslutet ska expedieras till 
• Motionären
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KSAU § 76  

Diskussion om Kärra 1:9 

Arbetsutskottet för en kort diskussion gällande Kärra 1:9 ang. tidigare 
förhandlingar i ärendet och kommande ärende om att godkänna exploateringsavtal. 
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