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

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott, 
samverkansutskott och arbetsmarknadsutskott 
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Underskrift ____________________________________________________
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. Utskott

65 Val av justeringspersoner och dag för justeringen 2020/48 KSAU

66 Godkännande av föredragningslistan 2020/49 KSAU

67 Information - Planlista 2020/50 KS SVU

68 Information - Förskolor i Strövelstorp 2019/517 KS SVU

69 Nya ställplatser för husbilar i Ängelholms kommun 
sommaren 2020

2019/410 KS SVU

70 Fortsatt dialog kring rekrytering av chef huvuduppdrag Hälsa KS PU

71 Kommunrevisionens granskning av lönehantering 2020/108 KS PU

72 Återrapport - Avveckling räddningsvärn 2019/504 KSAU

73 Avstämning av uppdrag att införa en felanmälningsapp 2020/64 KSAU

74 Tematiskt tillägg till översiktsplanen – LIS-område 2020/63 KSAU

75 Plan för slutrapport - En jämlik kommun 2016/895 KSAU

76 Detaljplan för Söndrebalj 11:1 mfl 2018/408 KSAU

77 Årsredovisning avseende stiftelser 2019 2020/185 KSAU

78 Åtgärder med anledning av genomlysning av AB 
Ängelholmslokaler

2019/519 KSAU

79 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Tidplan för uppsikt över 
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler

2020/202 KSAU

80 Förfrågan från Sydvatten AB om Årsstämma per capsulam 2020/139 KSAU

81 Förfrågan från Munka Ljungby ridklubb ang. amortering samt 
nyttjande av borgen

2014/179 KSAU
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82 FRG, Frivilliga resursgruppen, Föreningsbidragsansökan för 
2021

2020/161 KSAU

83 Utredning av förutsättningarna för en strandpromenad 2020/208 KSAU

84 Motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson (-), Sven 
Bergman (-) m.fl. angående anläggande av  en 
strandpromenad

2018/210 KSAU

85 Motion om parkeringsavgift och toalett vid lastbilsparkeringen 
på Kungsgårdsleden

2018/506 KSAU

86 Medborgarförslag gällande Bilfri dag 2018/607 KSAU

87 Arbetsmarknadsinsatser med anledning av Covid-19 2020/211 KS AMU
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KSAU § 65 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 Åsa Larsson.

2. Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm måndagen den 27 april 2020.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 66 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.
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KSAU § 67 Dnr. KS 2020/50  

Information - Planlista 

Ärendebeskrivning
Planhandläggare Carl Fogelklou föredrar planlistan för mars månad.
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KSAU § 68 Dnr. KS 2019/517  

Information - Förskolor i Strövelstorp

Ärendebeskrivning
Annika Andersson, mark- och exploateringsingenjör, informerar om ärendet gällande 
placering av ny förskola i Strövelstorp.
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KSAU § 69 Dnr. KS 2019/410   

Nya ställplatser för husbilar i Ängelholms kommun 
sommaren 2020

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 11 september 2019 lämnat ett uppdrag till kommundirektören 
att sätta samman en projektgrupp för att arbeta fram ett förslag till en utökning av antalet 
ställplatser i Ängelholm inför sommaren 2020. En återapportering med förslag på möjliga 
platser som kan användas som ställplatser redovisades och godkändes av 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019. Utifrån de lokaliserade platserna 
fick projektgruppen i uppdrag att ta fram förslag på var 20 stycken ställplatser för husbilar 
kan färdigställas till sommaren 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 27 februari 2019
Beslut KS daterat 11 september 2019

Föredragande tjänsteperson
Björn Adlerberth, trafikingenjör, föredrar ärendet. 

Beslut
Kommunstyrelsens samverkansutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att iordningsställa ställplatser för husbilar på 
parkeringsplats vid Råbocka och Valhallsvägen innan sommaren 2020 samt senast under 
2021 iordningsställa en grusparkering norr om Lägervägen för ställplatser för husbilar samt 
personbilsparkering.

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
HU Samhälle/Stadsmiljöenheten
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KSAU § 70

Fortsatt dialog kring rekrytering av chef huvuduppdrag 
Hälsa

Ärendebeskrivning
HR-chef Lena Östblom informerar om rekrytering av chef till huvuduppdrag Hälsa. 
Utskottet och HR-chefen för en dialog om hur rekryteringsprocessen kan läggas upp. 
HR- chefen får i uppdrag att presentera förslag till rekryteringsprocess utifrån dialogen.
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KS PU § 71 Dnr. KS 2020/108  

Kommunrevisionens granskning av lönehantering

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommuns har 
revisionsföretaget PWC granskat lönehanteringen. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll i lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen. 
Revisionsfrågan har varit att bedöma om kommunstyrelsens och nämndernas interna 
kontroll avseende rapportering av löner och ersättningar är tillräcklig och ändamålsenlig. 

Den granskning som revisorerna genomfört har utgått från två kontrollmål. 
1. Det finns dokumenterade nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i löneprocessen. 

2.  Inga avvikelser förekommer vid avstämning mellan lönesystem och huvudbok samt mot till 
Skatteverket inlämnade arbetsgivardeklarationer
 
Revisionen gör bedömningen att det första kontrollmålet inte är uppfyllt, medan det andra 
kontrollmålet är uppfyllt. Utifrån genomförd granskning är PWC:s bedömning att 
kommunstyrelsens interna kontroll inte är helt tillräcklig, när det gäller kontroll i lönehanteringen 
och löneutbetalningsprocessen.

Med anledning av de synpunkter som framkommit i rapporten önskar revisorerna svar 
med kommentarer från kommunstyrelsen senast den 30 april 2020. Begäran om förlängd 
svarstid har beviljats till den 12 maj 2020.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport från PWC Lönehantering 
Tjänsteutlåtande från HR-chef den 3 april 2020

Beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna svar på revisionsrapporten och överlämna detsamma till kommunrevisionen.

Beslutet ska expedieras till
Verksamhetschef IFO
Ekonomichef
HR-chef
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KSAU § 72 Dnr. KS 2019/504  

Återrapport - Avveckling räddningsvärn

Ärendebeskrivning
Urban Josefsson, lokalsamordnare, informerar om hur det har gått med uppdraget att 
avveckla räddningsvärnen.
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KSAU § 73 Dnr. KS 2020/64  

Avstämning av uppdrag att införa en felanmälningsapp

Ärendebeskrivning
Digitaliseringsledare Angela Gardelin, enhetschef kommunikation Ludvig Bayerlein och 
enhetschef stadsmiljö Anders Lundin informerar om uppdraget som getts att införa en 
felanmälningsapp. 

Angela visar den lösning som finns som e-tjänst på kommunens hemsida och som går att 
lägga som genväg på telefonen för enkel åtkomst.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2020-04-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 74 Dnr. KS 2020/63  

Tematiskt tillägg till översiktsplanen – LIS-område

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har fått in ett medborgarförslag om att kommunen bör peka ut LIS-
områden, d v s områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge år 2018. Motiveringen 
till förslaget är att landsbygden kan utvecklas om kommunen inför LIS-områden. 

Därefter har ett ordförandeförslag om LIS-områden skrivits fram i 
samhällsbyggnadsnämnden, som den 14 januari 2020 tog beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att genomföra ett tematiskt tillägg till översiktplanen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Tematiskt tillägg till översiktsplan – LIS-områden, 
daterat 13 februari 2020.
Beslut Samhällsbyggnadsnämnden Tematiskt tillägg till översiktsplanen – LIS-område, 
daterat 14 januari 2020.
Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsnämnden Tematiskt tillägg till översiktsplan – LIS-
område, daterat 5 december 2019.
Medborgarförslag om införande av LIS i Ängelholms kommun, dnr 2018/724.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutet ska expedieras till
Chefsstrategen
Samhällsbyggnadsnämnden 
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KSAU § 75 Dnr. KS 2016/895  

Plan för slutrapport - En jämlik kommun

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beredningar fick 2017 i uppdrag att arbeta med frågor under det 
gemensamma temat Hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
Beredning Omsorg fick i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för en jämlik kommun. 
Beredningen tog fram en slutrapport och redovisade arbetet för kommunfullmäktige i 
september 2018. 

Kommunfullmäktige tog den 29 oktober 2018 beslut om att förklara uppdraget slutfört 
och att överlämna beredningens slutrapport till kommunstyrelsen för handläggning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet den 15 april 2020
Plan för slutrapport – En jämlik kommun daterad den 7 april 2020
Beredningsrapport En jämlik kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att bordlägga ärendet.

Beslutet ska expedieras till
Kommunikationschefen
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KSAU § 76 Dnr. KS 2018/408, SBN 2019/123, PL 18-008

Detaljplan för Söndrebalj 11:1 mfl

Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att pröva planläggning för skola, idrottshall samt en ny omläggning av en 
gång- och cykelväg. 

Detaljplanen har tidigare haft ett bredare syfte men enligt beslut i kommunstyrelsen den 13 
februari 2019 §19 innefattar planen nu enbart skola, idrott och gång- och cykelväg. 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 7 april 2020 och 
föreslår kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet den 8 april 2020
Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden den 7 april 2020
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 16 mars 2020
Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 16 mars 2020 
Bilaga 2. Planbeskrivning den 16 mars 2020
Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 28 januari 2020 
Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 16 mars 2020 

Föredragande tjänsteperson
Edvin Hansson, planhandläggare, föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta detaljplanen för fastigheten Söndrebalj 11:1 m fl.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle, Planenheten
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KSAU § 77 Dnr. KS 2020/185  

Årsredovisning avseende stiftelser 2019

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun förvaltar 12 stycken stiftelser genom kommunstyrelsen. 
Årsredovisningarna avseende 2019 har nu upprättats och ska godkännas av 
kommunstyrelsen. Årsredovisningar för 2019 ska efter godkännande skrivas på av samtliga 
ledamöter i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Servicestöd, ekonomienheten, 26 mars 2020

Årsredovisning för:
C E Edelströms donationsfond
Gabriel Urwitz stipendiefond
Gymnasieskolans samfond
W Segerströms museifond
L & W Segerströms skollovskolonifond
L &W Segerströms ungdomsgårdsfond
L & W Segerströms understödsfond för hantverkare
Samfond för Ängelholms kommuns fonder för sociala ändamål
Sture Håkanssons barnboksfond
Suhrska donationsfonden
Sven, Karin och Per Marcussons stiftelse
Goldi och Ludvig Berglunds fond
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2020-04-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisningar 2019 för stiftelserna:

1. C E Edelströms donationsfond 
2. Gabriel Urwitz stipendiefond 
3. Gymnasieskolans samfond 
4. W Segerströms museifond 
5. L & W Segerströms skollovskolonifond 
6. L &W Segerströms ungdomsgårdsfond 
7. L & W Segerströms understödsfond för hantverkare 
8. Samfond för Ängelholms kommuns fonder för sociala ändamål 
9. Sture Håkanssons barnboksfond 
10. Suhrska donationsfonden
11. Sven, Karin och Per Marcussons stiftelse
12. Goldi och Ludvig Berglunds fond

Beslutet ska expedieras till
Peter Henningsson, ekonom Servicestöd
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2020-04-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 78 Dnr. KS 2019/519  

Åtgärder med anledning av genomlysning av 
AB Ängelholmslokaler

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beställt en genomlysning av AB Ängelholmslokaler som 
presenterades för kommunfullmäktige den 30 mars 2020. Utredningen visar att det finns 
omfattande brister i bolaget som måste åtgärdas. Kommunen som ägare bör därför snarast 
påbörja ett förändringsarbete med utgångspunkt i rapporten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06
Genomlysning AB Ängelholmslokaler, KPMG 2020-03-27

Jäv
Patrik Ohlsson (SD) anmäler jäv och är inte närvarande i lokalen under ärendets 
handläggning och beslut. Johan Wifralius (SD) tjänstgör i hans ställe.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppdra åt kommundirektören att genomföra en extern utredning och lämna förslag 
utifrån utredningens rekommendationer. Utredningen ska presenteras senast 
2020-06-30.

Beslutet ska expedieras till
kommundirektören
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2020-04-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 79 Dnr. KS 2020/202  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Tidplan för uppsikt över 
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen. Enligt ägardirektiven för AB Ängelholmshem 
och AB Ängelholmslokaler åligger det bolagen att hålla kommunen väl informerad om 
verksamheten.

En genomlysning av AB Ängelholmslokaler har visat att det finns omfattande brister i 
bolaget. Med anledning av detta förstärker kommunstyrelsen sin uppsikt över de 
kommunala bolagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2020

Jäv
Patrik Ohlsson (SD) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets 
handläggning och beslut. Johan Wifralius (SD) tjänstgör i hans ställe.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna tidplan för uppsikt över AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler.

Beslutet ska expedieras till
AB Ängelholmshem
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2020-04-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 80 Dnr. KS 2020/139  

Förfrågan från Sydvatten AB om årsstämma per capsulam

Ärendebeskrivning
Sydvattens årsstämma är planerad till den 3 juni 2020. Med anledning av pågående Corona-
pandemi har Sydvatten AB föreslagit att i år genomföra årsstämman per capsulam. Det 
innebär att ett fysiskt möte undviks och istället fattas behövliga beslut genom att cirkulera 
ett protokoll mellan delägarkommunerna för underskrift. En förutsättning för att kunna 
genomföra årsstämman per capsulam är att samtliga delägarkommuner godkänner detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 15 april 2020
Förfrågan från Sydvatten AB om Årsstämma per capsulam, daterad den 8 april 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna att årsstämman 2020 för Sydvatten AB genomförs per capsulam, samt

att omedelbart justera paragrafen.

Beslutet ska expedieras till
Sydvatten AB senast onsdag den 22 april 2020. Svara till e-post info@sydvatten.se 

mailto:info@sydvatten.se
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 81 Dnr. KS 2014/179  

Förfrågan från Munka Ljungby ridklubb ang. amortering 
samt nyttjande av borgen

Ärendebeskrivning
Munka Ljungby Ridklubb har inkommit med en förfrågan om bibehållen amortering 
avseende lån med kommunal borgen som beslutades av kommunstyrelsen i juni 2014. 
Därutöver önskar föreningen även höja upp nivån på den kommunala borgen till den nivå 
som gällde 2014.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06
Förfrågan från Munka Ljungby Ridklubb, inkommen 2020-04-06 

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från Linda Persson (KD) och 
Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att avslå Munka Ljungby Ridklubbs framställan om att den kommunala borgen ska uppgå 
till 405 tkr,

att amorteringen avseende Munka Ljungby Ridklubbs lån, för vilka kommunen tecknat 
borgen, även fortsättningsvis ska uppgå till 2000 kronor/månad.   

att bemyndiga kommundirektör och ekonomichef att två i förening för kommunens 
räkning underteckna borgensförbindelsen med en kapitalskuld på högst 258 tkr.

Beslutet ska expedieras till
SST Ekonomi & Kvalitet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 82 Dnr. KS 2020/161  

FRG, Frivilliga resursgruppen, Föreningsbidragsansökan för 
2021

Ärendebeskrivning
Ängelholms Civilförsvarsförening har ansökt om kommunalt bidrag för föreningens 
verksamhet 2021. Föreningens främsta uppgift är att rekrytera och grundutbilda 
medlemmar till Ängelholms kommuns Frivilliga Resursgrupp (FRG), samt fortbilda och 
öva FRG-medlemmarna kontinuerligt.

Samverkansavtal har tecknats mellan Ängelholms kommun och Ängelholms 
civilförsvarsförening som reglerar samverkansformerna samt ersättning då en extraordinär 
händelse inträffar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från säkerhetschefen 27 mars 2020
Ansökan om kommunalt bidrag 2021, Ängelholms Civilförsvarsförening

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja Ängelholms Civilförsvarsförening kommunalt bidrag med 75 000 kr för 2021.

att utbetalning sker i form av driftbidrag för föreningsverksamhet

Beslutet ska expedieras till
Ekonomienheten
Ängelholms civilförsvarförening



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 83 Dnr. KS 2020/208  

Utredning av 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. En övergripande 
utredning om möjliga alternativ är därför önskvärd.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 9 april 2020

Deltar inte i beslutet
Åsa Larsson (S) deltar inte i beslutet.

Yrkanden
Liss Böcker (C): Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet samt följande tillägg: 
att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda en tillfällig lösning för 
strandpromenad. Utredningen ska återrapporteras senast den 30 juni 2020.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att överlämna ärendet om att göra en övergripande utredning för möjliga alternativ för 
en strandpromenad till budgetberedningen samt

att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda en tillfällig lösning för 
strandpromenad. Utredningen ska återrapporteras senast den 30 juni 2020.

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 84 Dnr. KS 2018/210, SBN 2019/133

Motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson (-), 
Sven Bergman (-) m.fl. angående anläggande av  en 
strandpromenad

Ärendebeskrivning
Liss Böcker (C) m fl. har inkommit med en motion den 26 februari 2018 om att det ska 
anläggas en strandpromenad tillgänglig för alla.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 10 mars 2020 med att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 23 mars 2020
Protokoll, Samhällsbyggnadsnämnden, § 66, 10 mars 2020
Tjänsteutlåtande, 3 oktober 2019

Yrkanden 
Liss Böcker (C), Robin Holmberg (M) och Linda Persson (KD) yrkar att motionen ska 
anses besvarad.

Deltar inte i beslutet
Åsa Larsson (S) deltar inte i beslutet.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anse motionen besvarad

Beslutet ska expedieras till
Motionärerna



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 85 Dnr. KS 2018/506, SBN 2019/331

Motion om parkeringsavgift och toalett vid 
lastbilsparkeringen på Kungsgårdsleden

Ärendebeskrivning
Per Skantz (M) m fl. har inkommit med en motion om parkeringsavgift och toalett vid 
lastbilsparkeringen, Kungsgårdsleden.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet den 10:e mars 2020 med förslaget att 
avslå motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 23 mars 2020
Protokoll, Samhällsbyggnadsnämnden, § 65, 10 mars 2020
Tjänsteutlåtande, 17 januari 2020
Motion från Per Skantz (M) m fl., 18 juni 2018

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att avslå motionen

Beslutet ska expedieras till
Motionärerna



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 86 Dnr. KS 2018/607  

Medborgarförslag gällande Bilfri dag

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att det ska införas en bilfri dag per månad i centrala Ängelholm. 
Förslaget syftar på att reducera kommunens utsläpp och luftföroreningar samt till att 
inspirera andra kommuner att införa motsvarande åtgärd. Förslagsställaren skriver att 
införandet av en bilfri dag kan ge kommunen positiv publicitet med tanke på den aktuella 
frågan om klimatförändringar. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om bilfri dag inlämnat 2018-08-12
Beslut KF §2018/607 (2018-09-24) om att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna svar på medborgarförslaget och översända till förslagsställaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 87 Dnr. KS 2020/211  

Arbetsmarknadsinsatser med anledning av Covid-19

Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden har begärt en utredning och om att öka antalet feriejobb samt 
möjligheten att införa beredskapsjobb. På Krisledningsnämnden den 16 april har ärendet 
föredragits och förutsättningarna för arbetsmarknadsinsatser genom feriejobb, 
beredskapsjobb och extratjänster har presenterats. Krisledningsnämnden har beslutat att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 16 april 2020

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Åsa Larsson (S) och 
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall samt följande tillägg: Att uppdra åt kommundirektören att 
lämna förslag på arbetsuppgifter inom kommunen som lämpar sig för tillfälliga 
anställningar riktade till personer som blivit uppsagda eller blivit permitterade under 
Corona-pandemin

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att tillskjuta 600 000 kronor till Kommunstyrelsen (Lärande och familj - 
Arbetsmarknadsenheten) år 2020 för finansiering av platser för arbetsträning för 
långtidsarbetslösa, samt för finansiering av en tjänst som arbetsledare.

att finansiering sker genom årets resultat.

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott beslutar

att uppdra åt kommundirektören att utöka antalet extratjänster samt platser för 
arbetsträning i kommunen, under förutsättning att finansiering för arbetsledare 
medges.

Att uppdra åt kommundirektören att lämna förslag på arbetsuppgifter inom kommunen 
som lämpar sig för tillfälliga anställningar riktade till personer som blivit uppsagda 
eller blivit permitterade under Corona-pandemin



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
Lärande och familj
Samhälle
SST Ekonomi & Kvalitet
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