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Beslutande: Robin Holmberg (M)
Liss Böcker (C)
Patrik Ohlsson (SD)
Eric Sahlvall (L)
Linda Persson (KD)
Åsa Larsson (S)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)
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Ola Carlsson (M)
Fanny Krumlinde Handreck (S)
Maija Rampe (M)
Christina Hanstål (M)
Karl-Erik Asp (M), tjg. ers. för Lars Nyander (S)

Ersättare:  ---

Övriga närvarande:  Lilian Eriksson, kommundirektör, § 146 - 149
Henrik Sandén, t.f. enhetschef nämndkansliet
Eva Sturesson, stadsjurist

Utses att justera: Liss Böcker, Åsa Larsson Paragrafer: 146-151

Sekreterare ___________________________________________________
Henrik Sandén 

Ordförande ___________________________________________________
Robin Holmberg

Justerare ___________________________________________________
Liss Böcker, Åsa Larsson
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ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-06-22

Datum för anslags uppsättande: 2020-06-23

Datum för anslags nedtagande: 2020-07-15

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Henrik Sandén 
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

146 Val av justeringspersoner kommunstyrelsen 2020 2020/1

147 Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2020 2020/2

148 Inriktningsbeslut avseende Ängelholms kommunala bolag 2019/519

149 Yttrande till Förvaltningsrätten - Ställplatser för husbilar i Ängelholms 
kommun

2019/410

150 Överenskommelse kommundirektör 2020/306

151 Anmälningsärenden
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KS § 146 Dnr. KS 2020/1  

Val av justeringspersoner

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av ordföranden och två justeringspersoner.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Till att justera dagens protokoll utses Liss Böcker (C) och Åsa Larsson (S).
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KS § 147 Dnr. KS 2020/2  

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2020

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

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Dagordningen godkänns.
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KS § 148 Dnr. KS 2019/519  

Inriktningsbeslut avseende Ängelholms kommunala bolag

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog den 11 november 2019 beslut om att ge kommundirektören i 
uppdrag att upphandla en extern konsult för genomlysning av AB Ängelholmslokaler. 
KPMG fick uppdraget att genomföra en genomlysning av bolaget. Genomlysningen 
presenterades för kommunfullmäktige den 30 mars 2020. 

Utredningen visar att det finns omfattande brister i bolaget, som måste åtgärdas. Till följd 
av detta tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 22 april 2020 att ge 
kommundirektören i uppdrag att lämna förslag utifrån utredningens rekommendationer (se 
nedan) samt att utredningen ska presenteras den 30 juni 2020.

Utredningen visar på behov av att stärka ägarstyrningen av bolagen. Förslaget är att bilda 
en koncern, som består av ett moderbolag och två dotterbolag. Bolagen ska överta 
verksamheten den 1 januari 2021. Strukturen möjliggör fler bolag inom ramen för den 
bildade koncernen. Föreslagen struktur tillgodoser rekommendationerna från 
genomlysningen av KPMG.

För att styrkedjan från ägaren till bolagen ska fungera optimalt bör styrelsen i 
moderbolaget vara personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott. Därigenom 
säkerställs en framgångsrik ägarstyrning.

Ett förslag till inriktningsbeslut har tagits fram. Det omfattar bolagsstruktur, 
kommunkoncern, bolagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 16 juni 2020.
Förslag till bolagsstruktur.
Förslag till kommunkoncern.
Förslag till bolagspolicy.
Förslag till bolagsordning Ängelholm Stadshus AB.
Förslag till bolagsordning AB Ängelholmshem.
Förslag till bolagsordning AB Ängelholmslokaler. 
Förslag till ägardirektiv kommunala bolag i Ängelholms kommun.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU § 78, daterat 22 april 2020.
Slutrapport Genomlysning av AB Ängelholmslokaler, daterad 27 mars 2020.
Beslut i kommunstyrelsen, KS § 212, daterat 11 november 2019.
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Yrkanden
Ola Carlsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), 
Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) instämmer i 
yrkandet.

Åsa Larsson (S) och Fanny Krumlinde Handreck (S) avstår från att delta i beslutet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att godkänna föreslagen inriktning att bilda en koncern med ett moderbolag vars styrelse 
är personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott och dotterbolag med egna styrelser. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett slutgiltigt förslag för beslut i kommun-   
fullmäktige senast oktober 2020. 

Att uppmana bolagens styrelser att i samverkan med kommunstyrelsen påbörja process för 
rekrytering av VD för Ängelholmshem och Ängelholmslokaler.

Att förklara paragrafen för omedelbart justerad

Beslutet ska expedieras till
Kommundirektörens stab och Servicestöd/Ekonomi.
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KS § 149 Dnr. KS 2019/410  

Ställplatser för husbilar i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har den 2 juni 2020 erhållit ett föreläggande från Förvaltningsrätten 
att yttra sig över inkommen överklagan daterad den 27 maj 2020.
Överklagandet avser Ängelholms kommunstyrelses beslut av den 6 maj 2020 § 92, dnr 
2019/410 – ”Nya ställplatser för husbilar i Ängelholms kommun sommaren 2020”

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av stadsjurist Eva Sturesson 2020-06-22
Yttrande av Stadsjurist Eva Sturesson 2020-06-22 

Yrkanden
Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut, med komplettering av yttrandet med 
bakgrund och beskrivning av tidigare dialog med campingen och begränsningar i gällande 
detaljplan. Maja Rampe (M), Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD), Liss Böcker (C), 
Eric Sahlvall (L) och Karl-Erik Asp (M) instämmer i yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

att översända yttrandet till Förvaltningsrätten som svar på föreläggandet samt,

att beslutet skall anses omedelbart justerat 

Beslutet ska expedieras till
Förvaltningsrätten 
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KS § 150 Dnr. KS 2020/306  

Överenskommelse kommundirektör

Ärendebeskrivning
Mellan Ängelholms kommun (kommunen) och Lilian Eriksson (kommundirektör) har  en 
överenskommelse träffats. I denna överenskommelse frånträder kommundirektören 
uppdraget som kommundirektör 2020-12-31och övergår fr o m 1 januari 2021 till annan 
befattning i kommunen, i enlighet med anställningsavtal  (KS 2012/467 ) samt avtal om 
förlängning av uppdrag som kommundirektör (KS 2017/598).

Till följd av denna överenskommelse kommer rekryteringsprocess av ny kommundirektör 
inledas

Beslutsunderlag
Ordförandeförslag daterat den 8 juni 2020
Överenskommelse
Beslut KS 2017/598 
Avtal om förlängning av uppdrag som kommundirektör, daterat den 27 september 2017
Beslut KS 2012/467
Anställningsavtal för kommundirektör daterat den 4 oktober 2012
Samverkansprotokoll CSG 

Yrkanden
Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall till förslag till beslut. Liss Böcker (C), Ola Carlsson 
(M), Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) instämmer i yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna överenskommelse mellan Ängelholms kommun (kommunen) och Lilian 
Eriksson (kommundirektör)

att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att starta upp rekryteringsprocess av ny 
kommundirektör 

att förklara paragrafen omedelbart justerad

Beslutet ska expedieras till
Lilian Eriksson, Kommundirektör
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KS § 151

Anmälningsärenden

1. Tillsyn enligt ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder vid serveringstillfällen. 
Dnr. KS 2020/298

2. Överklagande av Detaljplan för Söndrebalj 11:1 mfl. Dnr. KS 2018/408
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