
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
personalutskott,                         
arbetsmarknadsutskott och 
samverkansutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2020-06-24, kl. 09:00-14.40

Beslutande: Robin Holmberg (M)
Lars Nyander (S)
Linda Persson (KD)
Patrik Ohlsson (SD)
Eric Sahlvall (L), tjg. ers. för Liss Böcker

Ersättare: Ola Carlsson (M)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Åsa Larsson (S)

Övriga närvarande:  Linda Wahlström, sekreterare
Lilian Eriksson, Kommundirektör, ej med § 153
Henrik Sandén, t.f. enhetschef nämndkansliet, ej med § 153
Eva Sturesson, stadsjurist, ej med § 153
Lena Östblom, HR-chef, ej med § 153
Pernilla Fahlstedt, chef huvuduppdrag Samhälle ej med § 153 
Hans-Åke Jönsson (C), 1:e v. ordf. SBN § 123
Magnus Jonsson (S), 2:e v. ordf SBN § 123
Staffan Broddesson (C), ordf. MTN § 123
Anders Davidsson (M), 1:e v. ordf. MTN § 123
Torgny Handreck (S), 2:e v. ordf MTN § 123
Rune Liljenberg, t.f. miljö- och byggchef § 123
Rose-Marie Stigsdotter, t.f. enhetschef miljö och bygg § 123

Utses att justera: Lars Nyander, Eric Sahlvall Paragrafer: 120-155

Sekreterare ___________________________________________________
Linda Wahlström

Ordförande ___________________________________________________
Robin Holmberg

Justerare ___________________________________________________
Lars Nyander, Eric Sahlvall



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
personalutskott,                         
arbetsmarknadsutskott och 
samverkansutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott,                         
arbetsmarknadsutskott och samverkansutskott

Sammanträdesdatum: 2020-06-24

Datum för anslags uppsättande: 2020-06-30

Datum för anslags nedtagande: 2020-07-21

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Linda Wahlström
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

120 Val av justeringspersoner och dag för justeringen 2020/48

121 Godkännande av föredragningslistan KSAU 2020 2020/49

122 Återrapportering - Arbetsmarknadsinsatser med anledning av Covid-19 2020/211

123 Angående föroreningar på före detta flygflottiljen

124 Klargörande av ansvarsfrågorna samt omfattningen av föroreningarna 
av marken på markområdet vid f.d. flygflottiljen F10

2020/329

125 Information från Ängelholmshem och Ängelholmslokaler

126 Marknadsföring och förtydligande av e-tjänsten felanmälan (Angela och 
Christa (Maria Sjödin Nilsson))

2020/64

127 Information - Aktuellt läge, Regionplanering och nyheter i lagen för 
ÖP-planering

128 Information om beslutsgång för beslut om köp av flygplatsen

129 Information om sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar 
sommaren 2020

130 Riktlinjer för styrdokument 2015/864

131 Markanvisning för Räfsan 2020/267

132 Markanvisning för Globen 1 2020/268

133 Markanvisning för Startpistolen 1 2020/270

134 Exploateringsavtal för Ängelholm 3:139 (Hälsohotellet) 2019/290
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135 Antagande Detaljplan för del av Ängelholm 3:139, Centrum, Ängelholm 
(Hälsohotellet)

2016/115

136 Förslag på nytt arbetssätt mellan Ängelholms kommun, boendeenheten 
och AB Ängelholmshem gällande hyresgarantier

2020/288

137 Återraport av uppdrag till Familje- och utbildningsnämnden att utreda 
vilka insatser som krävs för att lika hög andel av pojkarna ska gå ur 
grundskolan med godkända betyg som andelen flickor

2020/115

138 Svar på motion ang. utredning om en förskola i Össjö 2017/809

139 Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister 2019/180

140 Val av politisk styrgrupp för översyn av regelverk för sponsring 2020/66

141 Avveckling av fastigheten Trastsångaren 1 2020/236

142 Åtgärdsplan för en budget i balans (Försörjningsstöd) 2020/3

143 Åtgärdsplan för en budget i balans 2020 (Familje- och 
utbildningsnämnden)

2020/3

144 Svar på uppdrag att för IFO:s verksamhesområde återkomma med en 
långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans

2019/40

145 Svar på uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa etableringslån 
i Ängelholms kommun

2020/37

146 Revidering av planuppdrag Detaljplan Ängelholm 2:10 mfl 2018/541

147 Planbesked Detaljplan Magnarp 6:9 2020/203

148 Planbesked Äspenäs 2:87 2020/146

149 Planbesked Detaljplan Ängelholm 3:1 del av Kallbadhus 2020/177

150 Omfördelning inom samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 
2020

2020/245

151 Svar på uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda 2020/208
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förutsättningarna för en strandpromenad

152 Svar på uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjliga 
platser att ersätta klippta gräsmattor och ängsplanteringar i syfte att öka 
den biologiska mångfalden och effektivisera den kommunala skötseln.

2020/118

153 Dialog om rekryteringsprocess för chefstjänster

154 Svar på revisionsrapport - Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Ängelholms kommun (Anstånd med svaret är lämnat till 12 aug)

2020/228

155 Svar på revisionsrapport - Granskning av personal- och 
kompetensförsörjning Ängelholms kommun (Anstånd med svaret är 
lämnat till 12 aug)

2020/227
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KSAU § 120 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 Lars Nyander och Eric Sahlvall.

2. Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm måndagen den 29 juni 2020.
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KSAU § 121 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

1. Dagordningen godkänns efter följande ändringar:

Tillägg av extra punkter, information om beslutsgång för beslut om köp av flygplatsen 
samt information om sommarlovsaktiviteter för unga.

Ärende 28, KS 2020/204 - Planbesked för Rebbelberga 130:4 och Rebbelberga 9:71 
utgår från dagens sammanträde.
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KSAMU § 122 Dnr. KS 2020/211  

Återrapportering - Arbetsmarknadsinsatser med anledning 
av Covid-19

Ärendebeskrivning
Chef Lärande och familj Lars-Ola Olsson och rektor Mathias Jostvik informerar utskottet 
om de extra arbetsmarknadsinsatser som är vidtagna med anledning av Covid-19.
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KSSVU § 123

Information om föroreningar på före detta flygflottiljen 
F10

Ärendebeskrivning
Miljöinspektör Malin Abbott informerar utskottet om de föroreningar av marken som har 
upptäckts på före detta flygflottiljen F10.
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KSAU § 124 Dnr. KS 2020/329  

Klargörande av ansvarsfrågorna samt omfattningen av 
föroreningarna av marken på markområdet vid f.d. 
flygflottiljen F10

Ärendebeskrivning
Utskottet erhöll på dagens sammanträde en information om de markföroreningar som 
uppmärksammats på f.d. flygflottiljen F10. Då det är ytterligare aktörer som är inblandade 
utöver kommunen fattar utskottet beslut om att lämna uppdrag till kommundirektören att 
förbereda ett ärende till utskottet augusti gällande hur kommunens arbete med denna fråga 
ska organiseras och hanteras

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lämna uppdrag till kommundirektören att förbereda ett ärende till utskottet augusti 
gällande hur kommunens arbete med denna fråga ska organiseras och hanteras.

Beslutet ska expedieras till
Kommundirektör Lilian Eriksson
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KSAU § 125

Information från Ängelholmshem och Ängelholmslokaler

Ärendebeskrivning
T.f.  VD Mikael Bornandersson, T.f. bygg- och fastighetschef Tommy Samuelsson, 
ekonomichef Ulrika Sjöholm Andersson och HR-chef Louise Neander från 
Ängelholmshem och Ängelholmslokaler informerar utskottet om statusen på den 
åtgärdsplan som de arbetar med som en följd av rapporten från KPMG.
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KSAU § 126 Dnr. KS 2020/64  

Marknadsföring och förtydligande av e-tjänsten 
felanmälan

Ärendebeskrivning
Digitaliseringsledare Angela Gardelin, och digitaliseringschef Christa Thomasen informerar 
utskottet om uppdraget som getts att införa en felanmälningsapp. Uppdraget som getts av 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen i budget 2020 om att införa en felanmälningsapp 
är nu slutfört.
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KSAU § 127

Information - Aktuellt läge, Regionplanering och nyheter i 
lagen för ÖP-planering

Ärendebeskrivning
Chefsstrateg Lena Åström informerar utskottet om aktuellt läge gällande Regionplanering 
samt om nyheter i lagen för översiktsplanering.
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KSAU § 128

Information om beslutsgång för beslut om köp av 
Ängelholms flygplats

Ärendebeskrivning
Stadsjurist Eva Sturesson informerar utskottet om beslutsgången för de politiska besluten 
som kommer att fattas med anledning av det köp av Ängelholm/Helsingborgs flygplats 
som sju kommuner i Familjen Helsingborg planerar att genomföra tillsammans.
 
Planeringen är att erforderliga beslut kommer att fattas av kommunfullmäktige den 25 
augusti 2020 och beredas av kommunstyrelsen den 12 augusti 2020.
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KSAU § 129

Information om sommarlovsaktiviteter för barn och 
ungdomar sommaren 2020

Ärendebeskrivning
Avdelningschef kultur och stad Lars Persson informerar utskottet om de 
sommarlovsaktiviteter för barn och unga som erbjuds sommaren 2020. 
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KSAU § 130 Dnr. KS 2015/864  

Riktlinjer för styrdokument

Ärendebeskrivning
Den 15 januari 2020 antog kommunstyrelsen nya riktlinjer för styrdokument. Riktlinjerna 
innehåller en bilaga 1, som beskriver hur kommunen kan minska ner antalet styrdokument 
till max 50 stycken. I samband med beslutet lämnade kommunstyrelsen ut uppdraget att 
bearbeta bilaga 1 vidare. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande översyn av antalet styrdokument i Ängelholms kommun, daterad 17 juni 
2020.
Riktlinjer för styrdokument 2020-2024 i Ängelholms kommun, daterad 10 juni 2020.
Beslut i kommunstyrelsen om riktlinjer för styrdokument 2020-2024, daterad 15 januari 
2020.
Riktlinjer för styrdokument 2020-2024 i Ängelholms kommun, fastställd 15 januari 2020.
Beslut i kommunstyrelsen om översyn av antalet styrdokument i Ängelholms kommun, 
daterad 14 augusti 2019.
Beslut i kommunstyrelsen om riktlinjer för styrdokument, daterad 13 mars 2019.

Föredragande tjänsteperson
Chefsstrateg Lena Åström föredrar ärendet.

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande: Lars Nyander (S), Linda 
Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och Eric Sahlvall (L).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta bilaga 1 i riktlinjer för styrdokument 2020-2024.

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram de styrdokument som är prioriterade.

Beslutet ska expedieras till
Kommundirektörens stab, chefsstrateg.
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KSAU § 131 Dnr. KS 2020/267  

Markanvisning för Räfsan

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har genom Mark- och exploateringsenheten under våren 2020 
erbjudit exploatörer att göra en intresseanmälan till markanvisning gällande fastigheten 
Räfsan 4 i Munka Ljungby. Markanvisningen annonserades även på kommunens hemsida 
under mars månad. Markanvisningen sker genom anbud efter en utvärdering av inkomna 
förslag.

Gösta Bengtsson Fastighets AB lämnade in det förslag som vid utvärderingen bäst 
uppfyllde bedömningskriterierna. Bolaget har inom området för avsikt att uppföra ett 
kvarter med totalt 20 radhus i två våningar som bostadsrätter. Byggnationen innehåller 
även utemiljöer med mycket grönska, en bilfri innergård och väl integrerade hållbarhets-
lösningar. Etableringen sker i enlighet med gällande detaljplan. Gösta Bengtsson Fastighets 
AB beräknar att inflyttning kan ske i slutet av 2022. Priset för Räfsan 4 är fyra miljoner 
kronor.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Gösta Bengtsson Fastighets AB 
upprättat förslag till markanvisningsavtal. Bolaget har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 11 juni 2020
Av Gösta Bengtsson Fastighets AB signerat markanvisningsavtal
Föreslagen byggnation, bilaga 1 till markanvisningsavtal
Kartskiss
Inbjudan till markanvisning

Föredragande tjänsteperson
T.f. mark- och exploateringschef Sara Elmefjärd föredrar ärendet.

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande:  Lars Nyander (S), 
Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD).
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

  att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Gösta Bengtsson Fastighets AB          
avseende Räfsan 4

att Mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal 
avseende Räfsan 4 mellan Ängelholms kommun och Gösta Bengtsson 
Fastighets AB, eller ett av Gösta Bengtsson Fastighets AB majoritetsägt 
projektbolag 

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original.
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KSAU § 132 Dnr. KS 2020/268  

Markanvisning för Globen 1

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun äger en obebyggd fastighet för förskola i Havsbadens nya 
bostadsområde Parallelltrapetsen, Globen 1. Kommunen ser i framtagna 
befolkningsprognoser behov av en förskola med 6 avdelningar inom området. 

Kommunen har genom Mark- och exploateringsenheten, under hösten 2019 och våren 
2020, fört diskussioner med Fastighets AB 3Hus ”Exploatören” som har för avsikt att 
exploatera, äga och förvalta förskola inom fastigheten. Exploatören har tillsammans med 
förskoleaktören Dibber Sverige AB ”Verksamhetsutövaren” presenterat ett koncept som 
ligger till grund för en direktanvisning av fastigheten.  

I markanvisningsavtalet som upprättats mellan Kommunen och Exploatören har parterna 
enats om riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för 
framtida marköverlåtelse. Exploatören har undertecknat avtalet. Målsättningen för parterna 
är att förskoleverksamheten ska öppna i januari 2023. Exploatören ska betala 600 kr/m2 
tomtarea vilket ger en beräknad köpeskilling på ca 3 100 000 kronor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 12 juni 2020
Markanvisningsavtal med bilagor signerat av Fastighets AB 3Hus
Bilaga 1 till Markanvisningsavtal – karta över Globen 1
Bilaga 2 till Markanvisningsavtal - Presentation av Fastighets AB 3Hus och Dibber Sverige 
AB samt föreslagen byggnation 
Företagspresentation Læringsverkstedet, Dibber Sverige AB

Föredragande tjänsteperson
Mark- och exploateringsingenjör Annika Andersson föredrar ärendet.

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande:  Lars Nyander (S), 
Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD).

Lars Nyander (S) yrkar även på att få lov att lämna in en protokollsanteckning vilket 
medges.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

  att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Fastighets AB 3Hus
   
  att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förlängning 

av  markanvisningsavtalet

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal 
avseende Globen 1 under förutsättning att det är i linje med de villkor som 
anges i markanvisningsavtalet.

Protokollsanteckning
Lars Nyander (S): ”Socialdemokraterna ställde sig på dagens KSAU bakom förslaget om 
markanvisningen på Globen 1. Frågan kommer inom vårt parti särskilt beredas till nästa 
KS-sammanträde för slutgiltigt ställningstagande”.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original.
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KSAU § 133 Dnr. KS 2020/270  

Markanvisning för Startpistolen 1

Ärendebeskrivning
År 2017 genomfördes en markanvisningstävling för fem tomter inom det nya 
bostadsområdet på Fridhem. Exploateringen av Startpistolen 1 (”Fastigheten”) har inte 
kunnat förverkligas enligt de villkor som ställdes mot det bolag som då tilldelades 
markanvisningen. Kommunstyrelsen beslutade därför i november 2019 att återta 
markanvisningen och ge i uppdrag till Mark- och exploateringschefen att genomföra en 
direktanvisning av Startpistolen 1 (KS 2019/493). Detta utan koppling till tidigare tävling.

Under våren 2020 har Kommunen fört diskussioner med Midroc Properties genom dess 
dotterbolag MPD Sienna Grund 1 AB, ”Exploatören”, kring exploatering av Fastigheten. 
Exploatören har för avsikt att uppföra ca 70 bostadslägenheter som ska stå klara hösten 
2023 med bostadsrätt som upplåtelseform. 

I markanvisningsavtalet som undertecknats av Exploatören har parterna enats om riktlinjer 
och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för framtida 
marköverlåtelse.  Exploatören ska betala 2150 kr/m2 ljus BTA för bostäder och 1600 
kr/m2 ljus BTA för lokaler. Köpeskillingen beräknas utifrån inlämnat förslag till ca 15,9 
miljoner kronor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 12 juni 2020
Markanvisningsavtal med bilagor signerat av MPD Sienna Grund 1 AB
Bilaga 1 till Markanvisningsavtal – Föreslagen byggnation 
Bilaga 2 till Markanvisningsavtal – Karta över fastigheten Startpistolen 1

Föredragande tjänsteperson
Mark- och exploateringsingenjör Annika Andersson föredrar ärendet.

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande:  Lars Nyander (S), 
Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

  att godkänna upprättat markanvisningsavtal med MPD Sienna Grund 1 AB
   
  att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förlängning 

av  markanvisningsavtalet

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal 
avseende Startpistolen 1 under förutsättning att det är i linje med de villkor som 
anges i markanvisningsavtalet.

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 134 Dnr. KS 2019/290  

Exploateringsavtal för Ängelholm 3:139 (Hälsohotellet)

Ärendebeskrivning
Hälsostaden Ängelholm AB (Hälsostaden), ägare till Ängelholm 3:139 på Sjukhusområdet, 
planerar att exploatera del av fastigheten med byggnad för hotell- och konferensändamål 
(”Hälsohotellet”). Ny detaljplan (Dnr PL15-0023, KS 2016/115) är framtagen för att 
möjliggöra exploateringen.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Hälsostaden upprättat ett förslag till 
exploateringsavtal. Avtalet är undertecknat av Hälsostaden. 

Enligt exploateringsavtalet överlåts utan ersättning område för allmän plats i detaljplanen 
till kommunal gatufastighet. En ersättning på 400 000 kronor ska betalas till kommunen för 
iordningställande av allmän plats. Ersättningen ska möjliggöra att gångvägen ner till 
åpromenaden från Södra vägen görs mer åtkomlig. Ersättning på 90 000 kronor per träd 
ska utgå till kommunen i det fall utpekade träd fälls eller allvarligt skadas inom 
kvartersmarken. Ersättningen möjliggör återplantering av ett träd inom kommunens mark 
utmed åpromenaden. Nytt servitut bildas för att trygga en allmännyttig gång- och cykelväg 
inom kvartersmarken. 

Planområdet ligger utmed Rönne å och byggrätten ligger på en slänt mot ån. För att säkra 
släntstabiliteten ska ett kontrollprogram genomföras vilket följer upp eventuella 
markrörelser i slänten samt eventuella förändringar i bottentopografin i ån de kommande 
10 åren. Kommunen ansvarar för genomförandet av kontrollprogrammet. Exploatören ska 
betala halva uppskattade kostnaden vilket utgör 350 000 kronor. I det fall 
kontrollmätningar visar att släntstabiliteten försämrats och åtgärder krävs ska kommunen 
ansvara för utförande. Kostnaderna för åtgärderna ska fördelas med hälften vardera mellan 
Exploatören och kommunen. Kostnaden för Exploatören ska dock begränsas till maximalt 
7,5 miljoner kronor.   

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 4 juni 2020.
Av Hälsostaden Ängelholm AB signerat exploateringsavtal med bilagor 

Föredragande tjänsteperson
Mark- och exploateringsingenjör Annika Andersson föredrar ärendet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från: Lars Nyander (S),  Eric Sahlvall (L) och
Linda Persson (KD)

Avslag till förslaget till beslut från Patrik Ohlsson (SD).

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att förslaget till 
beslut i tjänsteutlåtandet bifallits.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Hälsostaden Ängelholm AB.

att kostnader till följd av exploateringsavtalet beaktas i kommande budgetarbete.

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att genomföra kontrollprogram för 
släntstabilitet, utföra allmän plats samt följa upp vilka träd som fälls och skadas och 
som ska medföra trädkompensation.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med två exemplar av exploateringsavtalet i original.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 135 Dnr. KS 2016/115, SBN 2019/95, PL 15-0023  

Antagande Detaljplan för del av Ängelholm 3:139, Centrum, 
Ängelholm (Hälsohotellet)

Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra en byggnad för hotell- och 
konferensändamål inom befintligt sjukhusområde. Byggnaden ska vara ett landmärke med hög 
arkitektonisk kvalitet. Vidare syftar planen till att utgå ifrån platsens speciella förutsättningar och 
den nära kopplingen till årummet. Byggnadens funktion är ett vanligt hotell som även fungerar 
som en del av vården i Ängelholm. I anslutning till hotellbyggnaden, badhuset och Tullportsbron 
bidrar detaljplanen till att stärka förlängningen av stadskärnan och det stadsmässiga 
centrumstråket.

Årummet, som inkluderar åpromenaden samt Rönne å, säkerställs i planen och ska även 
fortsättningsvis vara tillgängligt för allmänheten. Planen utgår även från att i möjligaste mån bevara 
befintlig grönska och skapa en ökad tillgänglighet. Under marknivå planeras ett garage.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2017 § 396 att godkänna det upprättade 
planförslaget för samråd. Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd 11 december 2017 till och 
med 12 januari 2018. Förslaget hölls tillgängligt på www.engelholm.se, stadsbiblioteket i 
Ängelholm samt i stadshuset. Samrådet kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 13 december 
2017. Ett allmänt samrådsmöte för intresserade hölls den 18 december 2017. Under samrådstiden 
inkom 20 yttranden varav 3 var utan erinran.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade på delegation den 4 april 2019 § 28 att 
godkänna det upprättade planförslaget för granskning. Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på 
granskning 10 april till och med 13 maj 2019. Förslaget hölls tillgängligt på www.engelholm.se, på 
stadsbiblioteket i Ängelholm samt i stadshuset. Granskningen kungjordes i Nordvästra Skånes 
Tidningar 10 april 2019. Under granskningstiden inkom 22 yttranden, varav 5 utan erinran. En av 
synpunkterna innehöll även en namnlista med 29 undertecknande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 augusti 2019 § 106 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:139 under förutsättning att 
exploateringsavtalet är antaget, samt att anta miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av 
Ängelholm 3:139.   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 4 juni 2020
Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 4 juni 2020
Bilaga 2. Planbeskrivning den 4 juni 2020
Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning den 17 april 2020 
Bilaga 4. Samrådsredogörelse den 8 april 2019
Bilaga 5. Granskningsutlåtande den 4 juni 2020

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut från: Lars Nyander (S), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och 
Robin Holmberg (M).

Avslag till förslaget till beslut från Patrik Ohlsson (SD).

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att förslaget till beslut i 
tjänsteutlåtandet bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet röstar JA;
Ledamot som vill avslå detsamma röstar NEJ

Omröstningen faller ut  med 4 ja-röster och 1 nej-röst enligt följande:

JA-röster: Lars Nyander (S), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och Robin Holmberg (M)

NEJ-röst: Patrik Ohlsson (SD)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:139, samt

att anta miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Ängelholm 3:139.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet: ” Sverigedemokraterna vidhåller den uppfattning 
vi tydligt tillkännagivit även tidigare, att vi motsätter oss uppförandet av ett hotell med den höjd 
och placering som detaljplanen föreslår. Vår uppfattning är att Ängelholms tätort skall ha 
karaktären av liten/medelstor stad. Vi anser att en så pass hög byggnad kraftigt skulle förändra 
stadsbilden i en oönskad riktning inte bara i det aktuella området, utan över hela centrum och även 
i stora delar av Ängelholms tätort i övrigt. 

Vi har dessutom från början varit oroade över de geotekniska förhållandena bl.a med tanke på den 
enorma tyngden av byggnaden och Rönne Ås omedelbara närhet. Under våren 2020 har ytterligare 
uppgifter framkommit som ger skäl att ifrågasätta lämpligheten i att bygga detta landmärke på den 
avsedda platsen.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 136 Dnr. KS 2020/288  FUN 2020/119

Förslag på nytt arbetssätt mellan Ängelholms kommun, 
boendeenheten och AB Ängelholmshem gällande 
hyresgarantier

Ärendebeskrivning
Dialog har pågått under en tid mellan Boendeenheten och Ängelholmshem för att hitta 
nytt arbetssätt för att korta tiden för boende i andra hand och minska boendeenhetens 
lägenhetsbestånd. Målet är att fler kommuninvånare skall få ett förstahandskontrakt istället 
för att vara kommunens andrahandshyresgäster under en lång tid.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 5 juni 2020
Beslut från Familje- och utbildningsnämnden den 28 maj 2020 § 61
Tjänsteutlåtande Lärande och familj daterat den 15 maj 2020
Utredningsförslag på överenskommelse mellan Ängelholms kommun och Ängelholmshem 
om tilldelning av lägenheter och hyresgarantier

Yrkanden 
Robin Holmberg yrkar bifall till förslaget till beslut samt följande tillägg: En utvärdering 
ska göras vid årsskiftet 2021-2022. Lars Nyander (S), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) 
och Patrik Ohlsson (SD) instämmer i Robins yrkande.

Patrik Ohlsson(SD) yrkar även på att få lov att lämna en protokollsanteckning vilket 
medges.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att införa arbetssätt med föreslagna hyresgarantier och att det nya arbetssättet enligt 
utredningsförslaget  implementeras i samarbete med berörda aktörer med start hösten 
2020.

att en utvärdering ska göras vid årsskiftet 2021-2022.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
”Sverigedemokraterna är i grunden positiva till förslaget och yrkar bifall, men vi vill vara 
tydliga med att den vidare utformningen av arbetssättet inte får ge skäl till uppfattningen att 
vissa individer eller grupper tillåts tränga sig före i bostadskön”.

Beslutet ska expedieras till
Ängelholmshem
Lärande och familj, boendeenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 137 Dnr. KS 2020/115, FUN 2019/234

Återraport av uppdrag till Familje- och 
utbildningsnämnden att utreda vilka insatser som krävs för 
att lika hög andel av pojkarna ska gå ur grundskolan med 
godkända betyg som andelen flickor

Ärendebeskrivning
Skolan skall erbjuda alla elever en likvärdig utbildning med hög kvalitet. En likvärdig 
utbildning där huvudmannen dessutom arbetar för att möta upp och kompensera för 
elevers olika förut-sättningar. Uppdraget att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning är 
komplext och kräver ett ständigt pågående arbete och insatser av flera olika slag. 

Skillnaderna i pojkars och flickors resultat är en tydlig utmaning i uppdraget kring den 
likvärdiga skolan.  Frågan har sedan flera år adresserats, debatterats och beforskats på 
nationell nivå, vilket belyser utmaningens omfattning och allvar. Även Ängelholms 
kommun visar på en tydlig obalans mellan pojkars och flickors resultat i grundskolan. 

Med anledning av denna utmaning beslutade Kommunfullmäktige den 11 november 2019, 
§ 200 att ge Familje- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda vilka insatser som krävs 
för att lika stor andel pojkar som flickor skall nå godkända resultat i grundskolan. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 5 juni 2020
Beslut från Familje- och utbildningsnämnden 28 maj 2020 § 62
Tjänsteutlåtande Lärande och Familj daterat den 14 maj 2020
Beslutsunderlag, ”Utredning kring nuläge och förutsättningar framöver för en likvärdig 
utbildning kopplade till pojkars och flickors resultat”

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

Att godkänna ”Utredning kring nuläge och förutsättning framöver för en likvärdig 
utbildning kopplade till pojkars och flickors resultat” som svar på uppdraget.

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden
Lärande och Familj, chef Lars-Ola Olsson och verksamhetschef Fredrik Thornberg



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 138 Dnr. KS 2017/809, FUN 2019/345

Svar på motion ang. utredning om en förskola i Össjö

Ärendebeskrivning
Per Skantz (M) m fl. har inkommit med en motion den 13 november 2017 om att 
Ängelholms kommun startar en utredning för att etablera en förskola i Össjö samt att man 
i utredningen även tittar på möjligheten med privat drift.

Ärendet har behandlats i Familje- och utbildningsnämnden den 27 februari 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 19 maj 2020
Protokoll, Familje- och utbildningsnämnden, 27 februari 2020 §26
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 12 februari 2020
Bilaga 1 till beslut i kommunfullmäktige 11 november 2019
Motion, 13 november 2017

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från: Patrik Ohlsson (SD), 
Robin Holmberg (M), Linda Persson (KD) och Eric Sahlvall (L).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att bifalla motionen.

Beslutet ska expedieras till
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 139 Dnr. KS 2019/180  

Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-
terrorister

Ärendebeskrivning
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska göra ett uttalande med innebörden att 
den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex återvändande IS-terrorister, är inte 
välkommen till Ängelholms kommun eller kan erhålla stöd av kommunen i någon form.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2020
Motion från Patrik Ohlsson (SD) mfl daterad den 22 mars 2019

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut (avslag på motionen) från: Robin Holmberg (M), Linda 
Persson (KD) och Lars Nyander (S).

Bifall till motionen från Patrik Ohlsson (SD)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen.

Reservation
”Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen och bestrider påståendet att 
den inte skulle vara genomförbar. Vi är medvetna om att nuvarande lagstiftning inte 
omedelbart medger alla delar i det motionen föreslår, men vi ser också att gällande 
lagstiftning ibland, och när starka skäl finnes, behöver utmanas av den politiska 
oppositionen på olika nivåer. Detta är enligt vår uppfattning ett sådant fall. 

Den typ av terrorism som IS står för är enligt vår uppfattning den värsta sorts brott som 
mänskligheten utsatts för sedan andra världskriget.  En motion med i princip ordagrann 
lydelse bifölls f.ö i september 2019 av kommunfullmäktige i Håbo. Staffanstorps kommun 
har också uttalat att återvändande IS-terrorister ej är välkomna i kommunen.”

Beslutet ska expedieras till
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 140 Dnr. KS 2020/66  

Val av politisk styrgrupp för översyn av regelverk för 
sponsring

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har genomfört en översyn av regelverket för sponsring. Översynen har 
redovisat ett antal förslag till ändringar i gällande regelverk. Kommunstyrelsens har lämnat 
i uppdrag till arbetsutskottet att utse en grupp av politiker och tjänstpersoner som ska 
arbeta med att se över regelverket för sponsring och återkomma med ett förslag senast den 
31 oktober 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 11 juni 2020
Protokollsutdrag KS daterat den 3 juni 2020, § 135

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tillsätta en politisk styrgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium och nämnden 
för kultur, idrott och fritids presidium,

att den politiska styrgruppen ska bereda ett förslag till ändringar i regelverket för 
sponsring,

att uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2020

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsens presidium 
Nämnden för kultur, idrott och fritids presidium



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 141 Dnr. KS 2020/236  

Avveckling av fastigheten Trastsångaren 1

Ärendebeskrivning
Fastigheten Trastsångaren 1 på Havregatan 73 ägs av AB Ängelholmslokaler och hyrs ut till 
Ängelholms kommun. Nyttjare är Huvuduppdrag Lärande och Familjs boendeenhet inom 
individ- och familjeomsorgen.  

Då kommunen inte längre har behov av fastigheten rekommenderas att AB 
Ängelholmslokaler får i uppdrag att avyttra fastigheten och att hyresavtalet med 
kommunen avslutas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomi- och kvalité daterat 2020-05-04

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt AB Ängelholmslokaler att försälja fastigheten Trastsångaren 1, Havregatan 
73 i Ängelholm.

att AB Ängelholmslokaler tillsammans med den nyttjande verksamheten överenskommer 
om avflyttningsdag och därefter avslutar hyreskontraktet med kommunen.

Beslutet ska expedieras till
AB Ängelholmslokaler
Servicestöd, Ekonomi & kvalitet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 142 Dnr. KS 2020/3  

Åtgärdsplan för en budget i balans (Försörjningsstöd)

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen har Lärande och familj fått i uppdrag att inkomma med 
åtgärdsplan för försörjningsstöd inom Individ och familjeomsorgen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 11 juni 2020
Bilaga 1. Utredningsunderlag
Bilaga 2. Handlingsplan
Bilaga 3. Handläggningsflöde 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna framtagna åtgärdsförslag för budget i balans 2020

Beslutet ska expedieras till
Lars- Ola Olsson
Barbara Boron
Jan Mårtensson
Monica Andersson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 143 Dnr. KS 2020/3, FUN 2020/66

Åtgärdsplan för en budget i balans 2020 (Familje- och 
utbildningsnämnden)

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.

Familje- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 28 maj antagit en 
åtgärdsplan för budget i balans 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-03
Beslutsparagraf § 64, familje- och utbildningsnämnden, 2020-05-28
Tjänsteutlåtande, familje- och utbildningsnämnden, 2020-05-11
Protokoll – Samverkansgrupp för HSG Lärande och familj, 2020-05-18

Deltar inte i beslutet
Lars Nyander (S) deltar inte i beslutet samt anhåller om lov att lämna in en 
protokollsanteckning vilket medges.

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut från Linda Persson (KD).

Beslut

att godkänna åtgärdsplanen för familje- och utbildningsnämnden,

att uppdra åt familje- och utbildningsnämnden att vidta de ytterligare åtgärder som krävs 
för att få en budget i balans 2020.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Lars Nyander (S): Jag deltar inte i beslutet med motiveringen att jag har annan uppfattning 
i sakfrågorna som jag kommer att återkomma till.

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 144 Dnr. KS 2019/40, FUN 2019/233

Svar på uppdrag att för IFO:s verksamhesområde 
återkomma med en långsiktig plan för att komma i 
ekonomisk balans

Ärendebeskrivning
Familje- och utbildningsnämnden har i budget 2020, enligt KS 2019-11-11, § 200, fått i 
uppdrag, att för Individ- och familjs verksamhetsområde återkomma med en långsiktig 
plan för att komma i ekonomisk balans.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-04
Beslutsparagraf § 59, familje- och utbildningsnämnden, 2020-05-28
Tjänsteutlåtande, familje- och utbildningsnämnden, 2020-05-13
Bilagd rapport: Uppdrag från Kommunfullmäktige att för IFO:s verksamhetsområde 
återkomma med långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans, daterad 2020-05-12
Bilaga, Åtgärdsplan daterad 2020-05-18
Protokoll – Samverkansgrupp för HSG Lärande och familj, 2020-05-18

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att återremittera ärendet till familje- och utbildningsnämnden för att återkomma med nytt 
svar senast 2020-09-30.

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 145 Dnr. KS 2020/37  

Svar på uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa 
etableringslån i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgetsammanträdet 2019-11-11 att lämna 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa etableringslån i Ängelholms kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Ekonomi och kvalité daterad 2020-02-12

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från: Lars Nyander (S), Robin Holmberg (M) 
och Patrik Ohlsson (SD).

Patrik Ohlsson (SD) yrkar även på följande tillägg: att lämplig instans ges i uppdrag att ta 
fram en modell för införandet av etableringslån i Ängelholms kommun.

Lars Nyander (S) yrkar avslag på Patrik Ohlssons (SD) tilläggsyrkande.

Propositioner
Efter framställd proposition på det framlagda tilläggsyrkandet finner ordföranden att 
yrkandet avslagits.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att anse uppdraget återrapporterat.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
”Sverigedemokraterna menar att etableringslån borde införas även i Ängelholms kommun. 
Flera kommuner har kommit fram till andra slutsatser än vad denna utredning visar, d.v.s 
att etableringslån blir en ekonomisk vinst för kommunen. Vi menar även att signalvärdet är 
viktigt för att motverka intrycket av Sverige som bidragsland och Ängelholm som 
bidragskommun. 

Vi menar också att det är fel att förutsätta att de som idag uppbär etableringsstöd inte 
kommer kunna göra rätt för sig i framtiden, inkl att betala tillbaka lån. Istället behöver vi i 
hög grad få denna grupp i inkomstbringande arbete. Lyckas vi inte med det så har vi att 
göra med långt större ekonomiska förluster än vad etableringsstödet i nuvarande form 
handlar om.”

Beslutet ska expedieras till
Servicestöd Ekonomi & kvalitet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 146 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, även pröva planläggning för bostäder i detaljplan för Ängelholm 
2:10 m. fl. Detta då man under utredningsarbetet med detaljplanen kommit fram till att 
planområdet är så pass stort att det även kan inrymma bostäder, samt att behovet av ny 
förskola möjligtvis skulle kunna tillgodoses på en annan plats inom kommunen. Den yta 
avsedd för förskola i den här detaljplanen skulle då istället kunna användas för bostäder.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 27 april 2020.

Beslut
Kommunstyrelses arbetsutskott beslutar

att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 147 Dnr. KS 2020/203, SBN 2020/93

Planbesked Detaljplan Magnarp 6:9

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för del av fastigheten 
Magnarp 6:9. Enligt planansökan gäller det planläggning av ett cirka 3,2 hektar stort 
område, för nybyggnation av bostäder, enbostadshus. 

Detaljplanen förväntas antas kvartal 3 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 22 april 2020
Bilaga 1. Ansökan om planbesked den 6 april 2020

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till förslaget till beslut samt anhåller om lov att bifoga en 
protokollsanteckning vilket medges.

Beslut
     Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att meddela positivt planbesked för del av fastigheten Magnarp 6:9,

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området, samt

att barnkonventionen och barnperspektivet ska beaktas och dokumenteras i planarbetet.

Protokollsanteckning
”Sverigedemokraterna bifaller ansökan om planbesked och anser att Magnarp 6:9 har goda 
förutsättningar bli ett attraktivt och välmående bostadsområde. Vi välkomnar 
överhuvudtaget det 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.”

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 148 Dnr. KS 2020/146, PL 20-0001

Planbesked Äspenäs 2:87

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för fastigheten Äspenäs 
2:87. Enligt planansökan gäller det planläggning för bostäder i form av enbostadshus. I 
området finns det idag en skogsdunge, stugor och friliggande enbostadshus. Området 
berörs av byggnadsplan B703 och B705 och för att möjliggöra en utbyggnad i området 
krävs en planprocess som prövar ändamålets lämplighet.

Detaljplanen förväntas vinna ligga kraft kvartal 3 år 2022

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 28 maj 2020
Bilaga 1. Ansökan om planbesked den 2 mars 2020

Yrkanden 
Linda Persson (KD) yrkar bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att meddela positivt planbesked för del av fastigheten Äspenäs 2:87

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området, samt

att barnkonventionen och barnperspektivet ska beaktas och dokumenteras i planarbetet.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 149 Dnr. KS 2020/177,  PL 20-0002

Planbesked Detaljplan Ängelholm 3:1 del av Kallbadhus

Ärendebeskrivning
Ansökan om planbesked omfattar en del av fastigheten Ängelholm 3:1 med tillhörande 
vattenområde. Enligt planansökan gäller det planläggning för ett nytt kallbadhus ute i 
vattenområdet samt ny restaurangverksamhet. Inom utredningsområdet finns en befintlig 
verksamhet med mindre servering, denna ligger idag på allmän plats och är upplåtet med 
nyttjanderätt. För att kunna utveckla denna verksamhet krävs en planprocess för att pröva 
om det är möjligt och lämpligt att säkerställa placeringen genom detaljplan.

Utbyggnaden av kallbadhuset har föregåtts av en avsiktsförklaring mellan 
Kallbadhusföreningen Havsbadet Ängelholm och Ängelholms kommun.

Detaljplanen förväntas antas kvartal 2 år 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 4 juni 2020
Bilaga 1. Ansökan om planbesked den 19 mars 2020 

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att meddela positivt planbesked för fastighet Ängelholm 3:1 med angränsade 
vattenområde,

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området, samt

att barnkonventionen och barnperspektivet ska beaktas och dokumenteras i planarbetet.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 150 Dnr. KS 2020/245  

Omfördelning inom samhällsbyggnadsnämndens 
investeringsbudget 2020

Ärendebeskrivning
Enligt den senaste avvikelserapporten från Samhällsbyggnadsnämnden avseende den 
skatte-
finansierade investeringsbudgeten uppgår prognosen för årets totala utgifter till 116,3 mnkr 
i 
jämförelse med budget på 109,8 mnkr. Året väntas alltså sluta med en negativ avvikelse på 
6,5 mnkr. Denna prognos är en kombination av ett stort underskott i projekt 91958 
Klippanvägen ombyggnad, -25,0 mnkr, och en rad överskott i andra projekt. 

Budget för Klippanvägen finns enligt Kommunfullmäktiges beslut i november 2019 år 
2021 med 28,0 mnkr, varav nämnden önskar tidigarelägga 25 mnkr. I fem andra projekt 
föreligger 
definitiva överskott, medel som nämnden vill använda till andra insatser under år 2020. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 12 juni 2020
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 5 juni 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta

att i projekt 91958 Klippanvägen ombyggnad tidigarelägga 25,0 mnkr från 2021 års 
anslag till årets budget

att Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudgetram för 2021 därmed minskas med 
25, 0 mnkr från 72, 13 mnkr till 47,13 mnkr

att i projekt 90160 Lindahagatunneln flytta sammanlagt 4,5 mnkr till följande projekt: 
1,4 mnkr Arenastaden: 
0,5 mnkr till 91958 Klippanvägen ombyggnad avseende effektbelysning i rondellerna;
0,3 mnkr till Komposteringsyta för hö; 
0,6 mnkr till 91800 Lekplatser;
1,0 mnkr till projekt 91960 - Ombyggnad runt Villanskolan för att bygga om 
fartguppen vid Cooprondellen; 
0,35 mnkr till 90156 GC-bro vid Hembygdsparken;
0,35 mnkr till 90001 Ängelholmspaketet utredning, samt

att i projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna omdisponera sammanlagt 1,0 mnkr 
enligt följande:
0,2 mnkr till Utbyte av belysning längs Östra vägen, samt
0,8 mnkr återlämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Huvuduppdrag Samhälle, planeringschef och ekonom 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 151 Dnr. KS 2020/208, SBN 2020/111

Svar på uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
förutsättningarna för en strandpromenad

Ärendebeskrivning
Frågan om att bygga en strandpromenad har väckts flera gånger under de senaste åren. En 
strandpromenad skulle kunna vara ett positivt inslag som ökar strandens tillgänglighet och 
attraktionskraft, men flera utredningar har visat på svårigheter och hinder. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 april 2020 gett Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att utreda en tillfällig lösning för strandpromenad och återrapportera den senast 
30 juni 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Nämndkansliet daterat den 11 juni 2020
Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämnden den 9 juni 2020
Tjänsteutlåtande hvuduppdrag Samhälle daterat den 19 maj 2020
Exempel på temporär strandpromenad
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 6 maj 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporten.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 152 Dnr. KS 2020/118,  SBN 2020/53

Svar på uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
möjliga platser att ersätta klippta gräsmattor och 
ängsplanteringar i syfte att öka den biologiska mångfalden 
och effektivisera den kommunala skötseln.

Ärendebeskrivning
Enligt fastställd budget 2020 och plan för 2021-2022 har samhällsbyggnadsnämnden fått i 
uppdrag av kommunfullmäktige att under år 2020 utreda möjliga platser att ersätta klippta 
gräsmattor och ängsplanteringar i syfte att öka den biologiska mångfalden och effektivisera 
den kommunala skötseln. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2020-
08-31. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 12 juni 2020
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 4 maj 2020
Utredning Ängar - för biologisk mångfald och effektivare skötsel i Ängelholms kommun
Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden enligt sammanträdesprotokoll KF § 200 daterat 11 
november 2019
Budget 2020 och plan för 2021-2022 - Förslag till kommunfullmäktige 2019-11-11

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporteringen.

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Huvuduppdrag Samhälle, Stadsmiljö



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens personalutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSPU § 153

Dialog om rekryteringsprocess för chefstjänster

Ärendebeskrivning
Utskottet och HR-chefen för en dialog kring tidplan och hur rekryteringsprocessen kring 
vissa chefstjänster ska genomföras. Direktupphandling kommer att ske under sommaren 
för Executive Search. Beslut om vem/vilka som anställs beräknas preliminärt ske i 
november 2020.

Föredragande tjänsteperson
HR-chef Lena Östblom



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens personalutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSPU § 154 Dnr. KS 2020/228  

Svar på revisionsrapport - Granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har 
revisionsföretaget PWC granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet i Ängelholms 
kommun. Granskningen syftar till att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen 
säkerställer en ändamålsenlig arbetsmiljö. 

Utifrån genomförd granskning gör PWC den sammanfattande bedömningen att 
kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig arbetsmiljö. Revisionen gör 
bedömningen att samtliga fyra kontrollmål är uppfyllda. 

Den granskning som revisorerna genomfört har utgått från följande fyra kontrollmål. 

Kontrollmål 1 – Policys, riktlinjer och rutiner finns för arbetsmiljöarbetet och efterlevs. 
Bedöms vara uppfyllt.

Kontrollmål 2 – Medarbetarnas arbetsmiljö följs kontinuerligt upp. Bedöms vara uppfyllt

Kontrollmål 3 – Problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö har identifierats 
och åtgärder vidtagits. Bedöms uppfyllt.

Kontrollmål 4 – Kommunstyrelsen fattar beslut om åtgärder avseende arbetsmiljön. 
Bedöms vara uppfyllt.

Med anledning av de synpunkter som framkommit i rapporten önskar revisorerna svar 
med kommentarer från kommunstyrelsen senast den 30 juni 2020. Begäran om förlängd 
svarstid har beviljats till den 17 augusti 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från HR-chef den 28 maj 2020
Revisionsrapport från PWC Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, Ängelholms 
kommun 2020
Revisorerna i Ängelholms kommun informerar
Missiv från revisorerna



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens personalutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna föreslagna åtgärder utifrån kommunrevisionens granskning,

att överlämna svar till kommunrevisionen, enligt tjänsteutlåtandet. 

Beslutet ska expedieras till
HR-chef
Chef Lärande och familj
Chef Hälsa
Chef Samhälle



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens personalutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSPU § 155 Dnr. KS 2020/227  

Svar på revisionsrapport - Granskning av personal- och 
kompetensförsörjning Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har 
revisionsföretaget PWC granskat personal- och kompetensförsörjning i Ängelholms 
kommun. Granskningen syftar till att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsens 
åtgärder är ändamålsenliga, avseende personal- och kompetensförsörjning. 

Utifrån genomförd granskning gör PWC den sammanfattande bedömningen att 
kommunstyrelsens åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning inte helt är 
ändamålsenliga. Revisionen gör bedömningen att tre kontrollmål är delvis uppfyllda, 
medan två kontrollmål är uppfyllda. 

Den granskning som revisorerna genomfört har utgått från följande fem kontrollmål. 

Kontrollmål 1 – Mål och strategier finns utformade för personal- och 
kompetensförsörjning och efterlevs. Bedöms vara uppfyllt

Kontrollmål 2 – Ansvarsfördelningen är fastställd avseende personal- och 
kompetensförsörjning. Bedöms delvis uppfyllt

Kontrollmål 3 – Erfarenhetsutbyte sker mellan nämnderna avseende personal- och 
kompetensförsörjning. Bedöms delvis uppfyllt

Kontrollmål 4 – Etablerade samarbeten finns med universitet och högskolor. Bedöms delvis 
uppfyllt.

Kontrollmål 5 - Aktiviteter genomförs för att utveckla kommunenes varumärke som 
arbetsgivare. Bedöms uppfyllt.

Med anledning av de synpunkter som framkommit i rapporten önskar revisorerna svar 
med kommentarer från kommunstyrelsen senast den 30 juni 2020. Begäran om förlängd 
svarstid har beviljats till den 17 augusti 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från HR-chef den 28 maj 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens personalutskott

2020-06-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Revisionsrapport från PWC Granskning av personal- och kompetensförsörjning, 
Ängelholms kommun 2020
Revisorerna i Ängelholms kommun informerar
Missiv från revisorerna

Beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna föreslagna åtgärder utifrån kommunrevisionens granskning,

att överlämna svar till kommunrevisionen, enligt tjänsteutlåtandet. 

Beslutet ska expedieras till
HR-chef
Chef Lärande och familj
Chef Hälsa
Chef Samhälle
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