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ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott, 
arbetsmarknadsutskott och samverkansutskott

Sammanträdesdatum: 2020-08-19

Datum för anslags uppsättande: 2020-08-26

Datum för anslags nedtagande: 2020-09-17
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Underskrift ____________________________________________________
                           Daniel Sjölin
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KSAU § 156 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:

1. Till att justera dagens protokoll utses Liss Böcker och Lars Nyander.
2. Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm måndagen den 24 augusti 2020.
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KSAU § 157 Dnr. KS 2020/49  

Godkännande av föredragningslistan

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 godkänna dagordningen. 
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KSAU § 158

Information om reservkraften och behov av att investera i 
detta 

Ärendebeskrivning
Säkerhetschef, Jan Klauser, informerar om reservkraften i kommunen och behov av att 
investera i detta.
________
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KSAU § 159     

Information - Organisation av arbete i vattenråd 

Ärendebeskrivning
Ingenjör, Geraldine Thiere, informerar om pågående utredning av organisering av arbetet i 
vattenråd, som kommunen är med i. 
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KSAU § 160

Information och dialog med Midroc

Ärendebeskrivning
Affärschef, Johan Svedström från Midroc och arkitekt Joakim Lyth informerar om 
pågående projekt gällande Klitterbyn 1, Ängelholm 3:1 och Valhall 6:1. 
__________
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KSAU § 161

Dialog kring chefsrekryteringar 

Ärendebeskrivning
HR-chef, Lena Östblom,  informerar om och diskuterar pågående chefsrekryteringar.
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KSAU § 162 Dnr. KS 2020/35   

Förslag om ny sträckning för regional cykelled, Ängelholm-
Kristianstad

Ärendebeskrivning
Region Skåne har initierat ett projekt där tre regionala cykelleder ska skapas, varav den 
första har en planerad sträckning mellan Ängelholm och Kristianstad. Den 1 april 2020 
fattade kommunstyrelsen beslut att godkänna ett förslag till sträckning för den cykelled 
som planeras mellan Ängelholm och Kristianstad. 

Region Skåne har nu lämnat ett förändrat förslag på sträckning av cykelleden genom 
Ängelholms tätort. Detta på grund av att Örkelljunga kommun inte längre önskar att vara 
delaktiga i projektet. Istället fick Åstorps kommun förfrågan. Åstorp kommun är positiva 
till projektet och medverkar nu i den nya sträckningen för cykelledsprojektet mellan 
Ängelholm och Kristianstad. Eftersom leden ska gå genom Åstorp innebär det behöv av 
förändrad sträckning genom Ängelholm.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 29 juli 2020
Protokollsutdrag KS daterat den 1 april 2020, § 71

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar att man ska uppdra åt huvuduppdrag Samhälle ta fram en alternativ 
sträckning i beslutsunderlaget inför kommunstyrelsen, i den del som rör landsbygden 
utanför tätorten Ängelholm.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna sträckning för regional cykelled genom Ängelholms tätort enligt förslag 3.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppdra åt huvuduppdrag Samhälle ta fram en alternativ sträckning i beslutsunderlaget   
      inför kommunstyrelsen, i den del som rör landsbygden utanför tätorten Ängelholm.

Beslutet ska expedieras till
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Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden för kultur, idrott och fritid
SHU, Stadsmiljöenheten
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KSAU § 163 Dnr. KS 2020/341   

Samarbetsavtal Kattegattleden Region Halland-Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
Kattegattsleden invigdes i juni 2015 och är ett samarbete mellan Region Halland, Region 
Skåne, Trafikverket och berörda kommuner utmed sträckan. Leden är väldigt populär för 
såväl svenska som utländska turister. 

Initiativet till detta avtal är taget av Region Halland i samråd med Region Skåne. Region 
Skåne har idag instiftat ett likvärdigt avtal med berörda kommuner som är en del av 
Sydostleden och Sydkustleden. Målet är att alla kommuner som är del av regionala leder 
ska ha ett likvärdigt avtal med berörd Region. 

Syftet med avtalet är att reglera roll- och ansvarsfördelning samt åtagande mellan 
samarbetsparterna kring samverkan, utveckling och finansiering av den nationella 
cykelleden Kattegattleden. 
Målet är att leden ska ta plats på den internationella kartan som en cykeldestination av hög 
kvalitet och därmed utgöra en attraktiv reseanledning för internationella och nationella 
besökare. Leden ska även främja tillväxt till besöksnäringen, landsbygdsutvecklingen, samt 
utgöra en positiv påverkan för miljön och en bättre folkhälsa. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 27 juli 2020
Samarbetsavtal Kattegattleden
Fördelningsnyckel Kattegattleden
Budget 2021-2025, Kattegattleden
Samverkansmodell nationell cykelledsturism

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Lars Nyander (S)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna Samarbetsavtal angående Kattegattleden 2021-2025.

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden för kultur, idrott och fritid 
SHU, Stadsmiljöenheten 
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KSAU S 164 Dnr. I(S 2020/322

Begäran om tittäggsanstag från nämnden för kultur, idrott
och fritid titt investeringsbudget 2020

ärendebeskrivning
Nämnclen för kulnu, idrott och ftitid G\fKIF) begär tilläggsanslag till projekt 96169
Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP. Efter upphandüng står det klart att projektets
budget inte räcker för attgenomföra tillbyggnaden.

Beslutsunderlag
Tj änsteutlåtande dater at 2020 -0 6 -1, 6

Yrkanden
Liss Böcker (C) yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag till beslut.

Beslut
I(ommunstyrelsens atbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

att bevilja tìlläggsanslag med 800 tkr till Nämnden för kultur, idrott och fritids
investeringsbudget 2020 för projekt 961,69 Tillbyggnad omklädningsrum Hjârnarps IP

att finansieting sker genom ianspråkstagande av 0,8 mnkr som hat äteùämnats till
kommunfullmäktige fuän samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudgetram för fu 2020
(I(S dnr 2020/245)

Justeringspersons sþatur

Ø d,rá

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 165 Dnr. KS 2020/349  

Ändrad finanseringsmodell för medlemsavgiften till 
Kommunförbundet Skåne

Ärendebeskrivning
I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av Kommunförbundet Skånes 
verksamhet dels av en medlemsavgift dels av finansiering via en rad samverkansavtal och 
överenskommelser mellan kommunerna och förbundet. Kommunförbundet föreslår att 
finansierings-modellen ändras från och med 2021. Kommunförbundet Skånes kansli 
behöver svar från de ingående kommunerna med ställningstagande om man godkänner 
förslaget senast den 29 september 2020.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-21
- Skrivelse från Kommunförbundet Skåne daterad 2020-06-26
- Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften till Skånes kommuner, bilaga 1
- Totalram medlemsavgift Skånes kommuner, bilaga 2

Yrkanden 
Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar 
bifall till tjänsteutlåtandets förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig positiv till förslag om ändrad finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne från och med 2021.

Beslutet ska expedieras till
- Kommunförbundet Skånes kansli
- Servicestöd Ekonomi & kvalitet
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KSAU § 166 Dnr. KS 2020/252  

Yttrande över remiss av Region Skånes tågstrategi

Ärendebeskrivning
Region Skåne har tagit fram ett förslag på tågstrategi. Syftet med tågstrategin är att 
förtydliga vilken utveckling av tågtrafiken som Region Skåne behöver och vill se för att nå 
de mål som satts upp i Trafikförsörjningsprogrammet, den Regionala transportstrategin, 
Skånetrafikens verksamhetsplan och andra styrande dokument. Målet är att 
kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till 40 procent av den motoriserade trafiken år 
2030 respektive 50 procent år 2050. Ängelholms kommun har gett möjlighet att yttra sig. 

Beslutsunderlag
Yttrande över remiss av Region Skånes tågstrategi, daterad 1 juli 2020.
Tjänsteutlåtande Yttrande över remiss av Region Skånes tågstrategi, daterad 1 juli 2020.
Remiss Region Skånes tågstrategi, daterad 11 juni 2020.

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

Lars Nyander (S) yrkar på ett tillägg i yttrandet inför kommunstyrelsen ,där det framgår att 
en pågatågsstation i Spannarp ska prioriteras.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att yttrandet inför kommunstyrelsen ska kompletteras med ett tillägg om vikten av en   
          pågatågsstation i Spannarp, samt 

föreslå Kommunstyrelsen besluta

att godkänna yttrandet och översända det till Region Skåne.
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Beslutet ska expedieras till
info@skanetrafiken.se senast den 11 september 2020.

Kommundirektörens stab, chefsstrateg.

mailto:info@skanetrafiken.se
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KSAU § 167 Dnr. KS 2020/122  

Redovisning kommunalt partistöd för år 2019

Ärendebeskrivning
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partierna för att stärka 
deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Detta framgår av kommunallagen, 
4 kap 29-32§. Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har fattat beslut om 
omfattningen och formerna för partistödet.

Av kommunallagen 4 kap 31§ framgår att mottagaren av partistödet årligen ska lämna in en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som är avsett i 
lagtexten. Redovisningen ska avse 1 januari – 31 december och ges in till 
kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av 
mottagaren utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport av hur mottagaren har använt stödet 
ska bifogas till redovisningen.

Kommunfullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som underlåter att ge 
in redovisningen och granskningsrapporten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet 2 juli 2020
Redovisning av partistöd inkl. granskningsintyg från:
Moderaterna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Engelholmspartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Yrkanden 
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD)
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att notera inkomna redovisningar av partistöd avseende år 2019.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-08-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 168 Dnr. KS 2017/846  

Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) angående 
narkotikahundar

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD), Marie Wifralius (SD) och Anders Ingvarsson 
(SD) föreslår i motion inkommen den 11 december 2017
att kommunens drogpolicy uppdateras så att det tydligt framgår för lärare, elever och föräldrar att   
narkotikakund kan användas i lokalerna, dock endast när eleverna inte är i skolan,
att en utredning görs om möjligheten finns att skriva in motsvarande möjlighet till användande av 
narkotikahund i avtal för föreningar som mottar kommunala bidrag i sin verksamhet, samt 
att kommunen, förutsatt att att-sats 1 ovan bifalles, i sin kommunikation med polisen upplyser
dem om att kommunens drogpolicy har en bejakande inställning i frågan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Lärande och familj, daterat den 10 juli 2020
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) inkommen den 11 december 2017

Yrkanden 
Bifall till att motionen skall avslås från Linda Persson (KD), Liss Böcker (C), Robin 
Holmberg (M) och Lars Nyander (S)
Bifall till motionen från Patrik Ohlsson (SD)

Propositioner 
Ordförande ställer förslaget om avslag på motionen, mot förslaget till bifall av motionen 
och finner en majoritet för att motionen skall avslås.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen förslå Kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen
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Reservation:
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande reservation:
"Några förutsättningar behöver vara uppfyllda för att narkotikahund skall kunna användas i 
kommunens skolor i förebyggande, och vi kan inte se att motionen skulle komma på kant 
med dem. Vi menar dock från Sverigedemokraternas sida att frågor om narkotikamissbruk 
bland barn och unga i kommunen inte enbart är en angelägenhet för de enskilda skolorna, 
utan något kommunen borde ha ett samlat grepp om. Därför vill vi att kommunalt 
övergripande policy vad gäller droger fastslår det vi yrkar på i första att-satsen.
Motionens att-sats 2 menar vi är sparsamt beredd men att att-satsen, som ju föreslår en 
utredning, ändå vore fullt genomförbar. Att-sats 3 finner vi hade kunnat bifallas om att-sats 
1 bifallits.

Sverigedemokraterna reserverar sig med denna motivation till förmån för motionens 
samtliga att-satser."
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KSAU § 169 Dnr. KS 2020/114  NOS 2020/81

Svar på uppdrag till nämnden för omsorg att utvärdera 
arbetet med Ung Omsorg

Ärendebeskrivning
Inför budgetarbetet 2020 och planåren 2021-2022 lämnade huvuduppdrag Hälsa förslag på 
besparing på Ung omsorg som anpassning utifrån tilldelad budgetram. 
Kommunfullmäktige beslutade att den föreslagna besparingen på Ung omsorg med 500 tkr 
skulle utgå för 2020. Ytterligare 500 tkr tillfördes huvuduppdrag Hälsas budgetram för 
2020 som ett engångsbelopp. Huvuduppdrag Hälsa fick i uppdrag att utvärdera arbetet 
med Ung omsorg med återredovisning 31 augusti 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet 29 juni 2020
Protokollsutdrag Nämnden för omsorg och stöd 23 juni 2020
Ordförandeförslag 12 juni 2020
Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag Hälsa daterat den 2 juni 2020
Bilaga 1, rapport ”Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms kommun – 
Karlsgården, Kungshaga väst och Kungshaga öst”.
Kommunstyrelsen 2019/40 § 200

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Hälsa, Ulrika Wattman

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna uppföljningen från Nämnden för omsorg och stöd gällande Ung omsorg.
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Protokollsanteckning
Följande protokollsanteckning lämnas av Patrik Ohlsson (SD):
Sverigedemokraterna hade i sitt budgetförslag för 2020 med anslag för att "Ung Omsorg" 
skulle bevaras. Vi välkomnar att nämnden för omsorg och stöd fattat beslut om att "Ung 
Omsorg" som idé och koncept skall fortsätta.

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
Chef för Hälsa
Planeringschef Hälsa
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KSAU § 170 Dnr. KS 2020/3  NOS 2020/42

Åtgärdsplan budget i balans nämnden för omsorg och stöd

Ärendebeskrivning
I samband med att avvikelserapporten för februari behandlades i kommunstyrelsen 
beslutade styrelsen att ge huvuduppdrag Lärande och familj/kommunstyrelsen, familje- 
och utbildningsnämnden och Nämnden för omsorg och stöd i uppdrag att återkomma 
med en åtgärdsplan till Kommunstyrelsen senast i juni månad för en budget i balans 2020.

Nämnden för omsorg och stöd har vid sitt sammanträde den 23 juni antagit en åtgärdsplan 
för budget i balans 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet 29 juni 2020.
Beslutsparagraf § 56, Nämnden för omsorg och stöd 23 juni 2020
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa
Protokoll – Samverkansgrupp för HSG Hälsa, 3 juni 2020.

Föredragande tjänsteperson
Chef huvuduppdrag Hälsa, Filippa Kurdve och verksamhetschef Hälsa, Richard Olsson.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna åtgärdsplanen för Nämnden för omsorg och stöd.

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
Chef för Hälsa
Verksamhetschef RO
Ekonomer Hälsa
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KSAU § 171 Dnr. KS 2020/277  

Planbesked Klitterbyn 1 och Ängelholm 3:1 

Ärendebeskrivning
Ansökan om planbesked har inkommit för del av fastigheten Klitterbyn 1 och Ängelholm 
3:1. Ansökan avser bostadsbebyggelse i friliggande, kedje- och radhus samt 
trygghetsboende. Närmare omfattning framgår av ansökan.

Detaljplanen förväntas kunna antas kvartal 2 2023. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 3 juli 2020
Bilaga 1. Ansökan om planbesked 

Föredragande tjänstepersoner
Planarkitekt Hanna Hjalmarsson 

Yrkanden 
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet, från Ola Carlsson (M) och Linda Persson (KD)
Avslag till förslaget i tjänsteutlåtandet, från Lars Nyander (S) 

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer yrkandena om bifall mot avslagsyrkandet och finner en majoritet för 
bifallsyrkandena.

Beslut
     Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

     att meddela positivt planbesked för  Klitterbyn 1 m fl,

     att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området samt

att barnkonventionen och barnperspektivet ska beaktas och dokumenteras i planarbetet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens samverkansutskott

2020-08-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna välkomnar byggande som behövs för att kommunen skall kunna 
erbjuda tillräckligt antal bostäder, arbete och verksamheter till sina invånare. Vi ser dock 
även ianspråktagandet av alltmer natur- och jordbruksmark som problematiskt och 
långsiktigt ohållbart. Vår vision är istället att kommunens befolkningstillväxt på sikt skall 
plana ut, behovet av nybyggnation minska, och att kommunen skall utvecklas hållbart med 
kvalitet före kvantitet i blickfånget. Vi lade inget yrkande i KSAU, men återkommer med 
specificerat ställningstagande i senare instanser.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle/ Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens samverkansutskott

2020-08-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 172 Dnr. KS 2020/255  PL 20-0007

Planbesked Valhall 6:1 

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för del av fastigheten 
Valhall 6:1. Enligt ansökan gäller det planläggning för bostäder och eventuellt 
samhällsfastigheter, t.ex. förskola.

Detaljplanen förväntas antas kvartal 1 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 10 juni 2020
Ansökan om planbesked den 12 maj 2020

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt, Carl Fogelklou

Yrkanden 
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet, från Linda Persson (KD), Ola Carlsson (M) och Lars 
Nyander (S)

Beslut
     Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att meddela positivt planbesked för del av fastigheten Valhall 6:1,

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området, samt

att barnkonventionen och barnperspektivet ska beaktas och dokumenteras i planarbetet.
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Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna välkomnar byggande som behövs för att kommunen skall kunna 
erbjuda tillräckligt antal bostäder, arbete och verksamheter till sina invånare. Vi ser dock 
även ianspråktagandet av alltmer natur- och jordbruksmark som problematiskt och 
långsiktigt ohållbart. Vår vision är istället att kommunens befolkningstillväxt på sikt skall 
plana ut, behovet av nybyggnation minska, och att kommunen skall utvecklas hållbart med 
kvalitet före kvantitet i blickfånget. Vi lade inget yrkande i KSAU, men återkommer med 
specificerat ställningstagande i senare instanser.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens samverkansutskott

2020-08-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 173 Dnr. KS 2018/541  

Revidering av planuppdrag Detaljplan Ängelholm 2:10 mfl 

Ärendebeskrivning

Ängelholms kommun mottog den 29 juni 2018 en ansökan om planbesked för del av 
fastigheten Ängelholm 2:10 m.fl. Enligt planansökan gäller det planläggning för 
nybyggnation av grundskola F-6 för cirka 500 elever samt förskola med 4-6 avdelningar

Sedan planbeskedet har ett önskemål inkommit från sökanden om att, förutom att pröva 
planläggning för skola samt förskola, även pröva planläggning för bostäder i detaljplan för 
Ängelholm 2:10 m. fl. Under utredningsarbetet med detaljplanen har en bedömning gjorts 
att det är lämpligt att planområdet sträcker sig hela vägen till Kungsgårdsleden. Detta 
möjliggör att vi kan planlägga för några bostadstomter i anslutning till befintlig bebyggelse.

Ytorna för förskola kommer fortsatt att finnas kvar och ligga under en gemensam 
bestämmelse för skola/förskola. Om det visar sig i framtiden att en förskola inte ska 
placeras inom området finns istället utrymme för skolområdet att växa.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 17 augusti 2020.

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt, Carl Fogelklou

Yrkanden 
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet, från Linda Persson (KD), Liss Böcker (C), Ola 
Carlsson (M) och Patrik Ohlsson (SD)
Avslag till förslaget i tjänsteutlåtandet, från Lars Nyander (S)

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet och finner en majoritet för 
bifallsyrkandet. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för bifall till förslaget i 
tjänsteutlåtandet röstar JA och den som röstar avslag röstar NEJ. Resultatet av 
omröstningen blir 4 JA-röster och 1 NEJ-röster. JA-rösterna kom från Linda Persson 
(KD), Liss Böcker (C), Ola Carlsson (M) och Patrik Ohlsson (SD) NEJ-rösten kom från 
Lars Nyander (S)
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att lägga till markanvändning för bostäder för detaljplan för Ängelholm 2:10 m. fl.

Reservation
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet.
”Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet.
Vi vill inte att den mark vi reserverat för skola och förskola ska kunna minskas. Vår 
uppfattning är att det ska finnas extra utrymme i planen för skolor och förskolor. 
Att då eventuellt pressa in bostäder på bekostnad av barnens friytor är inte försvarbart. I 
stort sett samtliga skolor i kommunen är idag inramade utan möjligheter till tillbyggnad 
eller utbyggnad.
Vidare kom det vid diskussionen fram att majoriteten gett planenheten direktiv att enbart 
räkna barnens friytor till 15m2 per barn vilket är hälften av vad Boverket rekommenderar. 
Detta direktiv gavs utan politiskt beslut eller information till oppositionen. Trots vetskapen 
om att det finns helt olika uppfattningar i frågan. Dessutom har Kommunstyrelsen har 
fattat beslut om att utreda frågan kring barnens friytor. En utredning som ännu inte är klar.
Att ge direktiv som får konsekvenser för kommunens elever för kommande årtionden, att 
gå emot en statlig myndighets rekommendationer, utan politiska beslut eller att ens 
informera oppositionen är maktmissbruk och allvarligt.”

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens samverkansutskott

2020-08-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 174 Dnr. KS 2019/549  

Diskussionsärende - Skrivelse angående detaljplan för 
kvarteret Havstruten

Ärendebeskrivning
Havstrutens samfällighetsförening har till Kommunstyrelsen lämnat in en skrivelse med 
önskan om att situationen med en detaljplan från år 1953 som inte avspeglar de reella 
förhållandena ska åtgärdas. Avsteg från detaljplanen gjordes år 1958 vid byggnation av 
berörda fastigheter, vilket idag gör det omöjligt för kommunens bygglovsenhet att bevilja 
åtgärder som går utöver rena fasadrenoveringar.

Samfällighetsföreningen önskar att det tas fram en ny detaljplan för fastigheterna 
Havstruten 2-42 och att kostnaden för detaljplanearbetet till största delen ska belasta 
skattekollektivet. Huvuduppdrag Samhälle bedömer att en ny detaljplan för området skulle 
åtgärda de brister som finns, och att kostnaden för framtagandet bör belasta 
samfällighetsföreningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-07-31
Brev från Havstrutens samfällighetsförening inkommet 2019-11-21
Gällande detaljplan för området (B 89)
Förslag till svar till Havstrutens samfällighetsförening

Yrkanden 
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet, från Lars Nyander (S)

Beslut
     Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
     

att  godkänna föreslaget svar och översända detta till Havstrutens samfällighetsförening

Beslutet ska expedieras till
Havstrutens samfällighetsförening
Samhälle/Planenheten
Samhälle/Miljö och bygg
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KSAU § 175  

Information - Aktuell statistik, arbetsmarknadsinsatser och 
försörjningsstöd

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Barbara Boron och verksamhetschef Jan Mårtensson presenterar aktuell 
statistik , arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd, som exempelvis hur hög 
ungdomsarbetslösheten är samt hur många pågående försörjningsstödsärenden kommunen 
har.

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Barbara Boron och verksamhetschef Jan Mårtensson
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KSAU § 176 Dnr. KS 2020/81  

Information -Gemensam organisation för Försörjningsstöd 
och Arbetsmarknad 

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Barbara Boron och verksamhetschef Jan Mårtensson presenterar plan för 
gemensam organisering, där försörjningsstöd ingår i Arbetsmarknadsenhetens 
ansvarsområde. Den nya organisationen ska verkställas 2021-01-01.

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Barbara Boron och verksamhetschef Jan Mårtensson
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KSAU § 177 Dnr. KS 2020/373  

Satsning på jobb för arbetslösa ungdomar 

Ärendebeskrivning
I anslutning till arbetsmarknadsenhetens information till KSAU 20 maj 2020 fick vi i 
uppdrag attfråga Arbetsförmedlingen om det fanns något kommunen kunde göra för att 
hjälpa Arbetsförmedlingen att bli effektivare i sitt arbete under deras omorganisation. I 
svaret från Arbetsförmedlingen undrade man om kommunen har möjlighet att göra något 
liknande som man gjorde 2014, då kommunen antog den s.k. ”Ungdomsutmaningen” med 
näringslivet, där man skulle anställa lika många ungdomar som näringslivet gjorde. 

     
I vårändringsbudgeten avsatte regeringen 180 miljoner kronor för att stärka kommunernas 
möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Nu tillför regeringen ytterligare 100 
miljoner kronor för att kommunerna även ska kunna erbjuda unga jobb i höst, och 
förlänger tidsperioden till 31 december. Antalet arbetslösa i Ängelholm fortsätter att öka 
och unga och utrikesfödda är bland dem som drabbas hårdast.

Arbetsmarknadsenheten, Jobb Ängelholm, avser att ta del av satsningen som innebär 1 
134 000 kronor till Ängelholms kommun. Nu finns möjlighet till en liknande satsning som 
tidigare, där kommunen kan gå in med lika mycket medel som regeringen, och därmed 
dubblera antalet höstjobb för unga. 

En satsning på höstjobben tillsammans med de tillfälliga reglerna för a-kassan kan därmed 
också bidra till att hålla nere försörjningsstödet i kommunen.

     Utredning
Målgruppen för satsningen på jobb under hösten är ungdomar som innevarande år har 
avslutat sin gymnasieutbildning, samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen 
för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Ungdomar som annars kan ha svårt att finna 
jobb på egen hand ska prioriteras. Jobben för ungdomar skall erbjudas i kommunala 
verksamheter, får pågå under högst fyra månader och skall avslutas vid årsskiftet. 

Jobb Ängelholm vill använda regeringens satsning till att inrätta 17 höstjobb med 80% 
omfattning under tre månader. Övrig tid skall ungdomarna få löpande studievägledning 
och arbetsmarknadscoachning. 

För att dämpa Coronapandemins negativa effekter på den svenska ekonomin har nya 
tillfälliga   
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regler inom arbetslöshetsförsäkringen trätt i kraft. Syftet med de nya reglerna är bland 
annat att fler ska kunna få ersättning från a-kassan och att ersättningen ska höjas. Varje 
medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det 
betyder att man redan efter 3 månaders medlemskap i en a-kassa kan ha rätt till 
inkomstbaserad ersättning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Jan Mårtensson, daterat 2020-08-10

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Jan Mårtensson

Yrkanden 
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet lämnas av Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), Patrik 
Ohlsson (SD), Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullfullmäktige besluta

att erbjuda 35 höstjobb i kommunens verksamheter.

att tillskjuta 1 134 000 kronor till Lärande och familj, Arbetsmarknadsenheten år 2020 för 
finansiering av höstjobb för unga samt

att finansiering sker genom minskning av årets resultat.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Lärande och familj
Huvuduppdrag Samhälle
Servicestöd, Ekonomi & Kvalitet
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KSAU § 178 Dnr. KS 2020/290  

Nominering av vice ordförande i Ängelholms Akademi

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade den 12 augusti 2020 beslut om att ingå medlemskap i 
Ängelholms akademi. Kommunstyrelsen delegerade då till arbetsutskottet att fatta beslut 
om att nominera en person som vice ordförande i styrelsen för Ängelholms akademi

Beslutsunderlag
Förslag till stadgar för föreningen Ängelholms akademi
Ordförandeförslag daterat den 1 juli 2020

Yrkanden 
Ola Carlsson (M) föreslår Robin Holmberg (M) som vice ordförande i Ängelholms 
Akademi.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att nominera Robin Holmberg (M) som vice ordförande i styrelsen i Ängelholms akademi.

Beslutet ska expedieras till
Ängelholms akademi
Den valda personen
Nämndskansliet
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