
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-05-19

Kommunstyrelsens utskott

Plats och tid: Digitalt via Teams samt sammanträdesrum 429, 2021-05-19, kl. 09:00-15.00

Beslutande: Liss Böcker (C), ordförande (Rum 429)
Lars Nyander (S)
Linda Persson (KD)
Patrik Ohlsson (SD)
Ola Carlsson (M) ers: Robin Holmberg (M)

Ersättare: Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Eric Sahlvall (L)
Åsa Larsson (S)
Johan Wifralius (SD) med t.o.m. kl. 12.00.

Övriga närvarande 
(som inte är noterade 
under respektive §): 

Kommundirektör Kristina Magnusson (Rum 429)
Planeringschef Henrik Sandén (Rum 429)
Kanslichef Malin Lundberg (Rum 429)
Anna Östberg, praktikant
Stefan Marthinsson, ekonomichef

§ 79 Ordförande familje- och utbildningsnämnden Sven-Ingvar 
Borgqvist (M) samt 1:e v. ordförande familje- och 
utbildningsnämnden Rasmus Waak Brunkenstam (C)

§ 84-86 Ordförande samhällsbyggnadsnämnden Tomas Fjellner, 
1:e v. ordförande samhällsbyggnadsnämnden Hans-Åke Jönsson 
(C) och 2:e v ordförande samhälllsbyggnadsnämnden Magnus 
Jonsson (S)

§ 85 Ordförande nämnden för kultur, idrott och fritid Charlotte 
Engblom Carlsson (L) och 2:e v. ordförande nämnden för kultur, 
idrott och fritid Susanne Jönsson (S).

§84  Ordförande miljö- och tillståndsnämnden Staffan 
Broddesson, 1:e v. ordförande miljö- och tillståndsnämnden 
Anders Davidsson (M).

§79-81 Chef huvuduppdrag Lärande och familj Lars-Ola Olsson
§ 79-80 Planeringschef Lärande och familj Jonas Trulsson
§ 82-86 Chef huvuduppdrag Samhälle Pernilla Fahlstedt
§ 82-85 Chef kultur och stad Maria Birgander
§ 84 bygglovschef Ida Persson

Paragrafer: 77-101



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-05-19

Kommunstyrelsens utskott

Protokollet är digitalt justerat av:

Liss Böcker, Ordförande

Lars Nyander, Justeringsperson

Ola Carlsson, Justeringsperson

Linda Wahlström, Sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Datum för anslags uppsättande: 2021-05-24

Datum för anslags nedtagande: 2021-06-15

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-05-19

Kommunstyrelsens utskott

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

77 Val av justeringspersoner och dag för justeringen 2020/48

78 Godkännande av dagordningen 2020/49

79 Information/dialog med Academedia gällande ny förskola i Havsbaden

80 Framtidens utbildningar, avrapportering av projektet 2016/44

81 Informaton från arbetsmarknad/försörjningsstöd

82 Fördjupad diskussion om evenemang och hur evenemangsutvecklaren 
tänker sig locka fler evenemang till hela kommunen

83 Evememangsstöd vid inställda evenemang 2021/10

84 Revidering av nuvarande parkeringsnorm 2017/417

85 Återrapportering av uppdrag att se över städningen av idrottshallarna 2020/582

86 Återrapport om Stortorget

87 Återrapportering av uppdrag delprojekt utveckling av Växthustomten 2019/378

88 Planbesked Ängelholm 3:32 2021/53

89 Planbesked Vejby 15:38 2021/96

90 Planbesked Programmeraren 1, 9, 10-18 2021/123

91 Planbesked Vejby 266:1 2021/79

92 Dialog kring rekryteringsprocessen och eventuell åldersdiskriminering

93 Svar på uppdrag att kommunövergripande utreda antalet medarbetare 
per chef och skillnader mellan olika verksamheter

2020/576

94 Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 (Åkerslunds industriområde) till 
HNT Fastigheter i Ängelholm

2021/185



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-05-19

Kommunstyrelsens utskott

95 Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 till Bjäre Rebbelberga AB 
(underskrivna avtal till OB)

2021/187

96 Försäljning av fastigheten Fotbollen 1 till Boet Bostad AB  
(underskrivna avtal till OB)

2021/186

97 Svar på återremiss - Planbesked för  Ängelholm 5:1 2020/310

98 Årsredovisning avseende stiftelser 2020 2021/217

99 Styrdokument Informationssäkerhet och personuppgiftshantering 2021/216

100 Svar på motion från Susanne Jönsson (S) - Nytt kulturhus i det nya 
Stationsområdet

2020/171

101 Svar på motion från Charlotte Engblom m.fl. (L) om en riktig scen 
utifrån kulturföreningarnas behov

2018/499



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 77 Dnr. KS 2020/48

Val av justeringspersoner och dag för justeringen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens utskotts protokoll ska justeras av ordföranden och två 
justeringspersoner

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

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

Justeringen sker digitalt senast måndagen den 24 maj 2021.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 78 Dnr. KS 2020/49

Godkännande av dagordningen

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

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att dagordningen godkänns efter följande justering:

Utgår idag - ärende 26, KS 2021/224, Uppdrag till familje- och 
utbildningsnämnden att bereda ett förslag på tillgänglighetsguide,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens samverkansutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS SVU § 79

Information/dialog med Academedia gällande ny 
förskola i Havsbaden

Ärendebeskrivning
Veronica Rörström och Frida Helin från Academedia deltar i mötet och för en 
dialog med utskottet gällande de planer de har på en etablering av Pysslingen 
förskolor i Ängelholm, Havsbaden. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 80 Dnr. KS 2016/44

Framtidens utbildningar, avrapportering av projektet

Sofia Glantz, agil coach och Mattias Lundbladh utveckare, Lärande och familj 
informerar om projektet Framtidens utbildningar. De informerar om hur projektet 
fortskrider och vad som är nästa steg.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS AMU § 81

Informaton från arbetsmarknad/försörjningsstöd

Ärendebeskrivning
Jonas Elfving, enhetschef Vuxenutbildning och arbetsmarknad, presenterar aktuell 
statistik, arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd, som exempelvis hur hög 
ungdomsarbetslösheten är samt hur många pågående försörjningsstödsärenden 
kommunen har.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 82

Fördjupad diskussion om evenemang och hur 
evenemangsutvecklaren tänker sig locka fler 
evenemang till hela kommunen

Ärendebeskrivning
Utskottet och evenemangsutvecklaren för en dialog kring hur tankarna går för att 
locka fler evenemang till hela kommunen.

Diskussionerna landar i att det är önskvärt med en bredd, så det blir olika typer av 
evenemang/arrangemang, och att det är önskvärt att evenemang ska genomföras 
på flera olika platser/orter i kommunen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 83 Dnr. KS 2021/10

Evememangsstöd vid inställda evenemang

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun delar årligen ut stöd inom ramen för evenemang med syfte 
att stärka Ängelholm som attraktiv kommun. Förutsättningarna att genomföra 
större evenemang är emellertid fortfarande begränsat utifrån rådande restriktioner. 
Därför har Ekebofestivalen och ÄLI Baskets Summercamp i skrivande stund valt 
att ställa in. Övriga evenemang planeras genomföras enligt plan och utifrån rådande 
restriktioner. Då flera av dessa infaller senare under året kan även eventuella 
lättnader från Folkhälsomyndigheten underlätta genomförandet. 

Den fråga Kommunstyrelsen bör ta ställning till är huruvida arrangören har 
möjlighet att behålla sitt stöd oavsett om evenemanget genomförs eller ej. Det har 
framkommit önskemål att få behålla beviljat stöd som dels kan täcka omkostnader i 
år, dels finnas som grundplåt för uppstarten inför 2022 års planering. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 6 maj 2021
• Beslut Kommunstyrelsen § 44 daterat den 3 mars 2021
• Fördelning av evenemangsstöd daterat den 6 januari 2021

Föredragande tjänsteperson
Kulturchef Susann Toft föredrar ärendet.

Yrkande
Ola Carlsson (M), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) 
yrkar på att evenemangsstöd endast ska betalas ut för de evenemang som 
genomförs.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att evenemangsstöd endast ska betalas ut för de evenemang som genomförs.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Kultur och stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens samverkansutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS SVU § 84 Dnr. KS 2017/417, SBN 2019/203

Revidering av nuvarande parkeringsnorm

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 30 augusti 2017 beslutat att uppdra åt 
kommundirektören att föreslå en revidering av parkeringsnormen från 1991. 
Därefter har kommunen fattat beslut om Riktlinjer för styrdokument vilket innebär 
en namnändring för parkeringsnormen till Riktlinjer för parkering.

I april 2019 fanns ett beslutsunderlag framme från tjänsteorganisationen som 
hanterades i Kommunstyrelsens arbetsutskott samverkan. Där beslutades att 
underlaget skulle skickas ut till samtliga partigrupper.

Den 28 augusti 2019 remitterades förslag på riktlinjer till 
Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut 
i ärendet den 22 oktober 2019. Nämnden ansåg att riktlinjerna behövde revideras 
avseende antal parkeringsplatser för flerbostadshus samt zonindelning.

Därefter har kommunstyrelsen fattat beslut om att minska antalet styrdokument 
genom att klustra ihop dem. Riktlinjer för parkering ska hanteras inom 
Handlingsplan för infrastruktur. Eftersom arbetet med att uppdatera och förnya 
styrdokumenten, som ingår i den kommande Handlingsplanen för infrastruktur, 
innebär ett större arbete än vad vi initialt bedömde, kommer det arbetet att dra ut 
på tiden.

Avsaknaden av en modern och tidsenlig ”parkeringsnorm” innebär att arbete med 
och dialog kring detaljplaner och bygglov försenas och försvåras. Förslaget är 
därför att Riktlinjer för parkering nu antas för att vid ett senare skede införlivas i 
det nya styrdokumentet Handlingsplan för infrastruktur.

Förslaget har reviderats utifrån Samhällsbyggnadsnämndens beslut vilket innebär 
att parkeringstalet för flerbostadshus har ökat, se tabell. Vidare har området 
Fridhem flyttats från zon 2 till zon 3. Till sist har även informationen om 
ställplatser för husbilar uppdaterats till dagens situation. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens samverkansutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Antal p-platser per 
1000 kvm BTA för 
flerbostadshus

Ursprungligt 
förslag

Nytt förslag 
(enl SBNs 
beslut)

Zon 1 9 9

Zon 2 8 9

Zon 3 9 11

Zon 4 10,5 12,5

Utöver ovanstående har förslaget reviderats med en ny kategori som avser rad- och 
kedjehus. Här har antalet parkeringsplatser per bostad föreslagits bli minst 1.3. 
Anledningen till att antalet parkeringsplatser föreslås vara mindre än vid en- och 
tvåfamiljshus är att rad- och kedjehus oftast utformas med en parkeringsplats vid 
egna huset och en gemensam parkering för den andra bilen. Det är klarlagt att 
behovet av andrabilen kraftigt minskar när bilen placeras en bit ifrån bostaden då 
cykel och kollektivtrafik användes i större utsträckning när sådana förhållanden 
föreligger.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-23
• Förslag på riktlinjer för parkering 2021-2025
• Parkeringsnorm från 1991
• Beslut KS 2017-08-30 §256
• Beslut SBN 2019-10-22 §151

Föredragande tjänsteperson
Chef huvuduppdrag Samhälle Pernilla Fahlstedt föredrar ärendet.

Yrkande
Liss Böcker (C) yrkar på att ärendet ska lämnas till kommunstyrelsen utan förslag 
till beslut från arbetsutskottet. Ola Carlsson (M), Lars Nyander (S), 
Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) instämmer i yrkandet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens samverkansutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan förslag till beslut.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Huvuduppdrag Samhälle/Planeringschef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Samverkansutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS SVU § 85 Dnr. KS 2020/582

Återrapportering av uppdrag att se över städningen 
av idrottshallarna

Lokalvårdschef Pia Radil informerar om ärendet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens samverkansutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS SVU § 86

Återrapport om Stortorget

Pernilla Fahlstedt, chef Samhälle, lämnar en återrapport om pågående arbete med 
utveckling av Stortorget.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 87 Dnr. KS 2019/378, SBN 2021/63

Återrapportering av uppdrag delprojekt utveckling av 
Växthustomten

Ärendebeskrivning
Växthustomten ingår sedan 2019 som ett delprojekt i Ängelholmspaketet. 
Kommunstyrelsen har den 16 oktober 2019 fördelat ansvaret för att genomföra 
Ängelholmspaketet. Samhällsbyggnadsnämnden har bland annat fått i uppdrag ”att 
inventera de förslag som finns om en park på Växthustomten och fatta beslut om 
de åtgärder som nämnden anser är lämpliga”.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat 14 april 2021
• Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 30 mars 2021
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 15 mars 2021 
• Beslut KS 2019-10-16  § 186 Fördelning av uppdrag för genomförande av 

Ängelholmspaketet
• Bilaga 01 - Plan, sektioner, fågelperspektiv
• Bilaga 02 - Tidplan
• Bilaga 03 - Kalkyl
• Bilaga 04 - Presentation styrgrupp 210311

Föredragande tjänsteperson
Parkingenjör Annicka Jörgensen föredrar ärendet.

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Ola Carlsson (M).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen

att godkänna återrapporten, samt

att anse uppdraget slutfört.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 88 Dnr. KS 2021/53, PL 2021-00005

Planbesked Ängelholm 3:32

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en planansökan för del av fastigheten 
Ängelholm 3:32. Enligt ansökan gäller det planläggning för restaurang och handel.

Detaljplanen förväntas kunna antas kvartal 4 år 2022.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 26 april 2021
• Bilaga 1. Ansökan om planbesked

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Hanna Hjalmarsson föredrar ärendet.

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att meddela positivt planbesked, för del av fastighet Ängelholm 3:32

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området 

Beslutet ska expedieras till
• Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 89 Dnr. KS 2021/96, SBN 2021/53, PL 21-0008

Planbesked Vejby 15:38

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för fastigheten 
Vejby 15:38. Enligt planansökan är syftet att ge möjlighet att dela Vejby 15:38 i två 
fastigheter genom att senare ansöka om lantmäteriförrättning då detta idag strider 
mot gällande områdesbestämmelser.  Detaljplanen förväntas antas kvartal 4 år 
2022.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 23 april 2021
 Bilaga 1, Ansökan om planbesked Vejby 15:38 den 22 februari  2021

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Malin Haraldsson föredrar ärendet.

Deltar inte i beslutet
Lars Nyander (S) deltar inte i beslutet.

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Ola Carlsson (M) och Linda 
Persson (KD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att meddela positivt planbesked, för Fastighet Vejby 15:38 

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området 

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 90 Dnr. KS 2021/123, SBN 2021/75 PL 
21-00010

Planbesked Programmeraren 1, 9, 10-18

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för fastigheten 
Programmeraren 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 18 . Enligt planansökan gäller 
det planläggning för kontor, lager, industri och hantverk.

Detaljplanen förväntas antas kvartal 3 år 2023.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 23 april 2021
• Ansökan om planbesked den 9 mars 2021

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Edvin Hansson föredrar ärendet.

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att meddela positivt planbesked för fastigheterna Programmeraren 1 och 9-18, 
samt

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 91 Dnr. KS 2021/79, SBN 2021/49, PL 21-0007

Planbesked Vejby 266:1

Ärendebeskrivning
Ansökan om planbesked kom in till kommunen den 10 februari 2021. 
Ansökan avser framtagande av ny detaljplan. Syftet med ansökan är att ersätta 
del av befintlig byggnadsplan för att möjliggöra för en utbyggnad av en skola 
och förskola. Detaljplanen förväntas antas kvartal 3 år 2023.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-23

• Bilaga 1. Ansökan om planbesked 2021-02-10

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Ilir Musa föredrar ärendet.

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Ola Carlsson (M) och Linda 
Persson (KD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att meddela positivt planbesked för fastighet Vejby 266:1

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området.

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Samhälle/planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens personalutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 92

Dialog kring rekryteringsprocessen och eventuell 
åldersdiskriminering

Ärendebeskrivning
Utskottet och chefsrekryterare Mattias Larsson för en dialog kring 
rekryteringsprocessen och eventuell åldersdiskriminering.
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Kommunstyrelsens personalutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS PU § 93 Dnr. KS 2020/576

Svar på uppdrag att kommunövergripande utreda 
antalet medarbetare per chef och skillnader mellan 
olika verksamheter

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2021 beslutat att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per chef och 
skillnader mellan olika verksamheter. Uppdraget ska redovisas senast den 31 
augusti 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från HR-chef den 19 april 2021

Sammanställning över antal medarbetare per chef i Ängelholms kommun den 28 
februari 2021

Jämförande statistik Familjen Helsingborg 2018

Föredragande tjänsteperson
HR-chef Lena Östblom föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen av antal medarbetare per chef 

Beslutet ska expedieras till
Kommundirektör
HR-chef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19
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KSAU § 94 Dnr. KS 2021/185

Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 (Åkerslunds 
industriområde) till HNT Fastigheter i Ängelholm

Ärendebeskrivning
HNT Fastigheter i Ängelholm AB äger bl.a. fastigheten Lagret 1 i Ängelholm. 
Bolaget förvärvade 2019 mark från kommunens fastighet Rebbelberga 26:3 som 
införlivades i Lagret 1. Inom det förvärvade området bygger bolaget omlastnings-
terminal och uppställningsplatser för bolagets fordon. Byggnationen beräknas vara 
färdigställd i augusti 2021. Bolaget har nu framfört önskemål om att förvärva 
ytterligare ca 10 000 kvm av kommunens fastighet Rebbelberga 26:3. Detta för att 
kunna vidareutveckla sin verksamhet genom att även bygga en tvättanläggning, 
däckverkstad och garage. Berörda fastigheter är belägna inom detaljplanerat 
verksamhetsområde i Åkerslunds industriområde, se kartskiss. Försäljningen sker i 
enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen för 
verksamhetsområdet 
Åkerslund. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med HNT Fastigheter i 
Ängelholm AB upprättat förslag till köpekontrakt. HNT Fastigheter i Ängelholm 
AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 29 april 2021
 Av HNT Fastigheter i Ängelholm AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 

Yrkande
Ola Carlsson (M) och Lars Nyander (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med HNT Fastigheter i Ängelholm AB 
avseende del av Rebbelberga 26:3

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KSAU § 95 Dnr. KS 2021/187

Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 till Bjäre 
Rebbelberga AB

Ärendebeskrivning
Bjäre Rebbelberga AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet i Ängelholm, 
förvärva del av Rebbelberga 26:3 (5 975 m²) inom detaljplanerat 
verksamhetsområde i Åkerslunds industriområde, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att i ett första skede bygga kontor, lager och garage, samt i 
framtiden ha möjlighet till en expansion. Ungefärlig bruttoarea för det första skedet 
är 600 m² och ska ha plats för 25 medarbetare. Utöver byggnationen behövs plats 
för fordon, entreprenadmaskiner och upplagsytor för byggnadsmaterial. 
Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Åkerslund. Ungefärlig tidplan vid kontraktstillfället är 
byggstart kvartal 3 2021 och inflyttning kvartal 2 2022. 

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 29 april 2021
 Av Bjäre Rebbelberga AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 
 Skisser och illustrationer över tilltänkt byggnation

Yrkande
Lars Nyander (S) och Ola Carlsson (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Bjäre Rebbelberga AB avseende del 
av Rebbelberga 26:3

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KSAU § 96 Dnr. KS 2021/186

Försäljning av fastigheten Fotbollen 1 till Boet Bostad 
AB

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har genom markanvisningstävling (KS 2016/557) rörande 
Fridhemsområdet, utsett fem företag som fått ensamrätt att förhandla om detal-
jerna i kommande köpekontrakt. Boet Bostad utsågs till exploatör för det kvarter 
som numera utgörs av fastigheten Fotbollen 1. 

Boet Bostad är en bostadsutvecklare med cirka 1 000 lägenheter i sin projekt- 
portfölj. Bolaget är baserat i Stockholm och Göteborg och har en uttalad vision att 
skapa bostäder åt alla genom att utveckla attraktiva hyresrätter med höga 
ambitioner beträffande miljö och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Boet Bostad har för avsikt att, med start hösten 2021, påbörja byggnationen av 78 
hyresbostäder om 1-3rok fördelat på två byggnader, med en preliminär inflyttning 
vid årsskiftet 2022/2023. Ambitionen är att ”skapa ett kvarter som präglas av de 
positiva värden som förknippas med en trivsam småstad. En komplett ”stadsdel i 
miniatyr, som en naturlig förlängning av stadens utsträckning snarare än karaktären 
av ett typiskt nyproducerat ytterområde”. Etableringen sker i enlighet med gällande 
detaljplan. Boet Bostad har ansökt om bygglov i september 2020, bygglovet 
beviljades 2021-04-29. 

Boet Bostads ambition är att kommer att långsiktigt äga och förvalta projektet. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Boet Bostad Fotbollen 1 AB, 
upprättat förslag till köpekontrakt. Bolaget är ett projektbolag inom Boet Bostad. 
Bolaget har undertecknat avtalet, se köpekontrakt med bilagor samt kartskiss.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 5 maj 2021
 Av Boet Bostad Fotbollen 1 AB signerat köpekontrakt med bilagor
 Kartskiss 
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Yrkande
Bifall till förslaget till beslut från Ola Carlsson (M), Lars Nyander (S), 
Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Boet Bostad Fotbollen 1 AB 
avseende fastigheten Fotbollen 1

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KSAU § 97 Dnr. KS 2020/310

Svar på återremiss - Planbesked för  Ängelholm 5:1

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för fastigheten 
Ängelholm 5:1. Enligt planansökan gäller det planläggning för ca 11 småhustomter 
och ca 40 rad- eller kedjehus i Södra utmarken. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 3 maj 2021.

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 december 2020

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020.

• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 16 september 2020

• Bilaga 1. Ansökan om planbesked den 9 juni 2020

Yrkande
Lars Nyander (S), Ola Carlsson (M), Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) 
yrkar avslag på planbeskedet.

Liss Böcker (C) yrkar bifall till planbeskedet.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet 
om att avslå planbeskedet bifallits.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 

Att inte meddela positivt planbesked för fastigheten Ängelholm 5:1.
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Reservation
Liss Böcker (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande om att 
lämna positivt planbesked. 
”En förtätning av Södra Utmarken innebär bl.a. möjligheter till generationsväxling . 
Översiktsplan 2035 innehåller ställningstaganden om att planera för förtätning i 
centralorten och att planera för ny bebyggelse i kollektivtrafiknära läge. Planerad 
markanvändning stämmer väl överens med såväl regionala som kommunala planer. 
Ur ett hållbarhetsperspektiv är ansökan positiv utifrån följande aspekter. Planerad 
bebyggelse medför en förtätning av Södra Utmarken. Den är belägen med 
möjlighet för ett hållbart resande med kollektivtrafik, gång eller cykel. Redan 
befintlig infrastruktur i form av vägar, el, fjärrvärme och återvinningsstation finns i 
området. Det är beläget nära grönområden, handel och kommunal service. 
Värdefull jordbruksmark tas inte i anspråk. ”

Beslutet ska expedieras till
• Planenheten 
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KSAU § 98 Dnr. KS 2021/217

Årsredovisning avseende stiftelser 2020

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun förvaltar 12 stycken stiftelser genom kommunstyrelsen. 
Årsredovisningarna avseende 2020 har nu upprättats och ska godkännas av 
kommunstyrelsen. Årsredovisningar för 2020 ska efter godkännande skrivas på av 
samtliga ledamöter i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Servicestöd, ekonomienheten, 6 maj 2021

Årsredovisning för:
C E Edelströms donationsfond
Gabriel Urwitz stipendiefond
Gymnasieskolans samfond
W Segerströms museifond
L & W Segerströms skolovskolonifond
L & W Segerströms ungdomsgårdsfond
L & W Segerströms understödsfond för hantverkare
Samfond för Ängelholms kommuns fonder för sociala ändamål
Sture Håkanssons barnboksfond
Suhrska donationsfonden
Sven, Karin och Per Marcussons stiftelse
Goldi och Ludvig Berglunds fond

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet till Kommunstyrelsen 
utan förslag till beslut.

Beslutet ska expedieras till
Peter Henningsson, Servicestöd
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KSAU § 99 Dnr. KS 2021/216

Styrdokument Informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering

Ärendebeskrivning
Under 2020 genomfördes en översyn av antalet styrdokument i Ängelholms 
kommun. Kommunstyrelsen antog nya riktlinjer för styrdokument och 
kommundirektören gavs i uppdrag att ta fram de nya styrdokument som var 
prioriterade och styrdokument avseende Informationssäkerhet och 
Personuppgiftshantering var två av dessa styrdokument. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande stadsjuristen daterad 5 maj 2021.

• Riktlinjer för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling

• Policy för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta Policy för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att anta Riktlinjer för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling samt  

att placera ansvaret för styrdokument avseende informationssäkerhet och 
personuppgiftbehandling hos Säkerhetsenheten 

Beslutet ska expedieras till
Kommunfullmäktige 
Säkerhetsenheten 
Enheten för Juridik och kansli 
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KSAU § 100 Dnr. KS 2020/171

Svar på motion från Susanne Jönsson (S) - Nytt 
kulturhus i det nya Stationsområdet

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har den 18 mars 2020 lämnat in en motion om att 
förutsättningarna för att uppföra ett kulturhus på stationsområdet ska utredas.

I motionen skriver de att Ängelholm behöver en plats där teater., dans, musik och 
annan konst kan mötas och erbjudas att ta del av i modern tappning.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat 11 maj 2021

• Protokollsutdrag från Nämnden för kultur, idrott och fritid 14 december 2020

• Ordförandeförslag från ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid 26
november 2020.

Motion från Susanne Jönsson (S) daterad 18 mars 2020

Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar bifall till motionen.

Ola Carlsson (M), Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD) och Liss Böcker (C) 
yrkar bifall till förslaget till beslut, dvs. att anse motionen besvarad.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkandena och finner att 
yrkandet om att anse motionen bevarad bifallits. Omröstning begärs. Följande 
omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill anse motionen besvarad röstar JA;
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.

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

NEJ-röst: Lars Nyander (S).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Lars Nyander (S). 

"Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut, 
bifall till motionen.

Vi vill att ett nytt kulturhus ska planeras och byggas i stationsområdet. 
Gärna  tillsammans med det kommande nya stadshuset. Vi är inte nöjda 
med svaret som säger att frågan ska diskuteras i ett antal arbetsgrupper.

Denna motion bör man bemöta med ett bifall eller ett avslag. Antingen vill 
man att ett kulturhus ska etableras i stationsområdet eller så vill man inte 
det".

Beslutet ska expedieras till
motionären
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KSAU § 101 Dnr. KS 2018/499, NKIF 2019/148

Svar på motion från Charlotte Engblom m.fl. (L) om 
en riktig scen utifrån kulturföreningarnas behov

Ärendebeskrivning
Charlotte Engblom, Eva Kullenberg och Eric Sahlvall har inkommit med en 
motion daterad den 15 juni 2018. Liberalerna föreslår genom motionärerna att 
kommunen snarast ska undersöka utrustningsbehov och placering för att en 
fullvärdig kulturscen i Ängelholm som kan stå färdig inom de närmsta åren.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 11 maj 2021

• Protokollsutdrag från Nämnden för kultur, idrott och fritid 14 december 2020.

• Ordförandeförslag från ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid
daterat 26 november 2020.

• Motion från Charlotte Engblom (L), Eva Kullenberg(L), och Eric Sahlvall (L),
inkommen den 15 juni 2018

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige

att anse motionen för besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Motionären
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