KALLELSE
2018-03-26
Kommunfullmäktige

KF
2018-03-26

Kallelse Komplettering

KALLELSE
2018-03-26
Kommunfullmäktige

Plats och tid:

Stadsbiblioteket, hörsalen, 2018-03-26, klockan 19:00

Ärenden:

Enligt föredragningslistan nedan

Bengt Sävström
Ordförande

Elisabeth Alm
Sekreterare

Listan är uppdaterad med de senaste ändringarna
Ärendelista
1

Inledning
Val av justerare

2

Föredragningslistan

3
A

Information
Information om dataskyddsförordningen –
Christina Nilsson, dataskyddsombud, redogör

4

Ev. interpellationer och frågor

5

Debatt
Slutdebatt för beredning för samhällsutveckling - Infrastruktur för 2016/893
framtidens transportslag

6
7
8
9

Beslutsärenden
Förslag om revidering av Ängelholmslokalers bolagsordning
Uppdaterad paragraf: Förslag på effektiviseringar motsvarande
25 mnkr
Uppdaterad paragraf: Handlingsplan för ”Heltid som norm”
för Ängelholms kommun 2018-2021
Antagande - Detaljplan för Rönnen 1 och del av Ängelholm 3:32,
Nybroområdet, Ängelholm, Ängelholms kommun

10 Motion från Karl-Otto Rosenqvist (MP) om rutiner för att på ett
enkelt sätt kräva digitala original av myndigheter såsom
kummuner, landsting och domstolar

2016/808
2018/15
2018/80
2013/237
2016/365

KALLELSE
2018-03-26
Kommunfullmäktige

11 Valärenden
A Entledigande samt ev. nyval efter Stig Andersson (-) gällande
uppdrag i kommunfullmäktiges valberedning
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Val av ny styrelserepresentant efter Cornelis Huisman (M) i
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Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Niklas Klang (S)
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F

Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige
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OBS! Ojusterat vid utskick 2018-03-23
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-14
Kommunstyrelsen

KS § 68

Dnr KS 2018/15

Förslag på effektiviseringar motsvarande 25 mnkr
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande 25
mnkr (drygt en procent av kommunens budgetomslutning). Uppdraget ska återrapporteras till
kommunfullmäktige senast 2018-02-28.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-19
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-11-20
Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet
Bilaga; Förslag till effektiviseringar för att lösa uppdraget att spara 25 mnkr
Genomförda riskbedömningar
Protokoll från CSG 2018-02-20
Yrkanden
Liss Böcker (C) yrkar bifall till alliansens förslag enligt följande:
att godkänna Alliansens justerade förslag till besparingar i syfte att uppnå en besparing på 25
mnkr,
att föreslagna besparingar på mångfalds- och folkhälsoarbetet utgår,
att kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag på besparingar motsvarande
beloppen för mångfalds- och folkhälsoarbetet,
att uppdrag lämnas till kommundirektören att beakta de långsiktiga effekterna av
besparingarna (enligt bilagd beräkning i ärendet) vid framtagande av ekonomiska ramar och
budgetförslag inför budget 2019-2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-14
Kommunstyrelsen

att budgeten för 2018 avseende Kommunstyrelsen reduceras med 9290 tkr (fördelat med 5590
tkr Servicestöd, 3000 tkr Hälsa, 2700 tkr Samhälle) samt 2000 tkr avseende Välfärdsnämnden,
Lärande och familj. Dessutom reduceras budgeten avseende färdtjänst med 1500 tkr (KS,
Samhälle) och löneutvecklingspotten med 3000 tkr (KF).
att uppdra till Välfärdsnämnden att genomföra effektiviseringar inom nämndens
ansvarsområde med 2,0 mnkr 2018, 4,46 mnkr 2019 och 3,781 mnkr 2020,
att belasta resultatet för 2018 med 7210 tkr avseende den del av besparingen som inte täcks av
åtgärder 2018.

Ola Carlsson (M), Sven-Ingvar Borgquist (M) och Linda Persson (KD) instämmer i Liss
Böckers (C) yrkande.
Arne Jönsson (S) yrkar avslag till Liss Böckers (C) yrkande och bifall till besparingar avseende
telefoni och färdtjänst.
Stig Andersson (-), Jim Brithén (EP) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer i Arne Jönssons (S)
yrkande.
Efter yrkanden framställts ajourneras mötet i två omgångar innan mötet återupptas.
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Arne Jönsson (S) m fl yrkande och dels bifall
till Liss Böcker (C) m fl. yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Arne
Jönsson (S) m fl. yrkande.
Votering begärs och ordförande anger att den som röstar för Arne Jönsson (S) m fl. yrkande
röstar ja och den som röstar för Liss Böcker (C) m fl. yrkande röstar nej.
Just. sign.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-14
Kommunstyrelsen

Namn
Stig Andersson (-)
Sven-Ingvar Borgquist (M)
Arne Jönsson (S)
Christer Hansson (S)
BrittMarie Hansson (S)
Susanne Jönsson (S)
Ola Carlsson (M)
Elisabeth Kullenberg (M)
Christina Hanstål (M)
Liss Böcker (C)
Linda Persson (KD)
Patrik Ohlsson (SD)
Jim Brithén (EP)
Eric Sahlvall (-)
Åsa Larsson (S)
Summa

Ja
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

7

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna besparing avseende telefoni och färdtjänst.
Reservation
Liss Böcker (C), Ola Carlsson (M), Sven-Ingvar Borgquist (M) och Linda Persson (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
____
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

OBS! Ojusterat vid utskick 2018-03-23
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-14
Kommunstyrelsen

KS § 69

Dnr KS 2018/80

Handlingsplan för ”Heltid som norm” för Ängelholms kommun
2018 - 2021
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal har i det centrala kollektivavtalet
kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.
Samtliga kommuner är ålagda att upprätta en handlingsplan för hur arbetsgivaren ska arbeta
för att öka andelen heltidstjänster. Handlingsplanen lyfter fram övergripande förslag på hur
arbetsgivaren kan arbeta för att öka andelen heltidstjänster och när det ska genomföras.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för ”Heltid som norm” för Ängelholms kommun 2018 – 2021
Tjänsteutlåtande från HR-chef
CSG protokoll 180123
Yrkanden
Susanne Jönsson (S) yrkar bifall, Patrik Ohlsson (SD), Jim Brithèn (EP), Liss Böcker (C),
Sven-Ingvar Borgquist (M), Erik Sahlvall (-) och Stig Andersson (-) instämmer.
Stig Andersson (-) yrkar också att handlingsplanens namn ändras till ”rätt till heltid som
norm”. Christer Hansson (S) yrkar avslag till Stig Anderssons (-) yrkande.
Mötet ajourneras för att därefter återupptas.
Linda Persson (KD) yrkar avslag till förslaget.
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag till handlingsplanen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller handlingsplanen.
Därefter ställs proposition på dels bifall och dels avslag till Stig Anderssons (-) yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-14
Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta handlingsplan för ”Heltid som norm” för Ängelholms kommun 2018 - 2021

att

handlingsplanen ska vara kopplad till kommunens årliga budget och
verksamhetsplanering.

_____
Beslutet expedieras till:
Huvuduppdragschefer
HR-chef

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-26
Kommunfullmäktige

KF § 45

Dnr KS 2018/179

Entledigande av Eva-Lotta Friberg (S) gällande uppdrag som
ersättare i välfärdsnämnden
Ärendebeskrivning
Eva-Lotta Friberg (S) har den 20 februari 2018 inkommit med en avsägelse gällande uppdrag
som ersättare i välfärdsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Eva-Lotta Friberg, inkommen den 20 februari 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

entlediga Eva-Lotta Friberg (S) från uppdraget som ersättare i välfärdsnämnden, samt

att

lämna platsen vakant tills vidare.

_____
Beslutet expedieras till:
Eva-Lotta Friberg
Välfärdsnämnden
Registrator/SST servicestöd (FMS)
HR servicecenter

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

