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Karl-Otto Rosenqvist (MP)
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Brittmarie Hansson (S) ers: Fanny Krumlinde Handreck (S)

Ersättare: Göran Larsson (M)
Karl-Erik Asp (M)
Per Skantz (M)
Sara Gigja (V)
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Henrik Sandén, planeringschef
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Eva Sturesson, stadsjurist
Lena Åström, chefsstrateg
Stefan Marthinsson, ekonomichef
Sara Elmefjärd, tf. mark-. och exploateringschef § 206-207
Linda Wijk, mark- och exploateringsingenjör § 206-207
Pernilla Fahlstedt, chef Samhälle § 206-207

Utses att justera: Liss Böcker, Lars Nyander Paragrafer: 203-224

Sekreterare ___________________________________________________
Linda Wahlström

Ordförande ___________________________________________________
Robin Holmberg

Justerare ___________________________________________________
Liss Böcker, Lars Nyander
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Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-10-07

Datum för anslags uppsättande: 2020-10-13

Datum för anslags nedtagande: 2020-10-29

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Linda Wahlström
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

203 Val av justeringspersoner och dag för justeringen 2020/1

204 Godkännande av dagordningen 2020/2

205 Beslut om ny bolagsstruktur för de kommunala fastighetsbolagen 2019/519

206 Planbesked för del av Rebbelberga 130:4 mfl 2020/204

207 Planbesked Detaljplan Söndrebalj 7:2 2020/309

208 Yttrande till förvaltningsrätten ang laglighetsprövning av beslut om köp 
av flygplatsen

2020/200

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

2019/40

210 Svar på förstudie avseende registrering av handlingar av inkommande 
handlingar

2020/360

211 Val av representation till styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i 
Skåne

2018/909

213 Sammanträdesdagar 2021 - kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens utskott

2020/388

212 Svar på medborgarförslag från Jenny Möller rörande Hydroponisk 
odling

2018/728

214 Ordförandeförslag om uppdrag att genomföra en arkitekttävling för en 
ny bro i Klippanvägens förlängning

2019/378

215 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening

2020/414

216 Försäljning av del av Barkåkra 50:1 till Valhall 6:139 2012/79

217 Uppdaterade regler för Ängelholms kommuns tomtkö 2019/508

218 Placering av ny bro över Rönneå 2020/344
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219 Utredning om kommunens ansvar för föroreningar på före detta 
flygflottiljen F10

2020/329

220 Svar på motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om infrastruktur för 
laddstolpar till elbilar

2019/507

221 Svar på motion angående bättre förutsättningar för etablering av 
friskolor i Ängelholms kommun

2018/361

222 Svar på motion från Liss Böcker (C) m.fl rörande  Förskoleetablering i 
Bassholma

2018/663

223 Svar på motion från Susanne Sandström (V) om barnperspektivet 2019/299

224 Beslut anmälningsärenden
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KS § 203 Dnr KS 2020/1 

Val av justeringspersoner och dag för justeringen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av ordföranden och två justerings-
personer.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Liss Böcker (C) och Lars Nyander (S) till att justera dagens protokoll.

att justeringen äger rum måndagen den 12 oktober.
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KS § 204 Dnr KS 2020/2

Godkännande av dagordningen

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

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen efter tillägg av extraärende: 

Ordförandeförslag om uppdrag att genomföra en arkitekttävling för en ny bro i 
Klippanvägens förlängning
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KS § 205 Dnr KS 2019/519  

Beslut om ny bolagsstruktur för de kommunala 
fastighetsbolagen

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 kommunmäktige 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 skulle 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. Strukturen 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.

Förslaget till inriktningsbeslut omfattar bolagsstruktur, kommunkoncern, bolagspolicy, 
bolagsordningar och ägardirektiv. Kommunfullmäktige tog den 22 juni 2020 beslut om 
föreslagen inriktning att bilda en koncern med ett moderbolag samt dotterbolag med egna 
styrelser. 

Därefter har förslagen reviderats i mindre omfattning. Handlingar som tillkommit är VD-
instruktion och förslag på koncernbank. 

PwC har genomfört en skatterättslig utredning. Under hösten kommer dessa frågor lyftas 
upp för politiska beslut. Förslaget till inriktning är att införa koncernbank under 2021. 
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande daterat 16 september 2020.
Reviderat förslag till policy för kommunala bolag. 
Reviderat förslag till bolagsordning Ängelholm Stadshus AB.
Reviderat förslag till bolagsordning AB Ängelholmshem.
Reviderat förslag till bolagsordning AB Ängelholmslokaler.
Reviderat förslag till ägardirektiv kommunala bolag i Ängelholms kommun.
Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige, KF § 123, daterat 22 juni 2020.
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.

Föredragande tjänsteperson
Kommundirektör Lilian Eriksson, stadsjurist Eva Sturesson, ekonomichef 
Stefan Marthinsson, planeringschef Henrik Sandén och chefsstrateg Lena Åström föredrar 
ärendet.

Yrkanden 
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt följande tillägg: 
Kommundirektören ges i uppdrag att komplettera bolagsordningen för Ängelholms 
stadshus AB med aktieposternas storlek och antal samt stryka ”namngiven person”.

Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt tilläggsyrkandet ovan från följande: Robin 
Holmberg (M), Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP), 
Linda Persson (KD), Lars Nyander (S) och Eric Sahlvall (L).

Patrik Ohlsson (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 1-4, 6 samt tilläggsyrkandet 
ovan. Avslag på att-sats 5 till förmån för sitt eget förslag till formulering enligt nedan:

"Vid rekrytering av medarbetare ska i första hand kompetens beaktas och därefter 
mångfaldsaspekten." ska ändas till: "Ängelholmshem ska genom aktivt arbete med 
ledarskap och medarbetarskap ge förutsättningar för likabehandling av alla anställda och 
för att diskriminering inte skall förekomma."

Att ändra samma textstycke i 5.2 till: "Ängelholmslokaler ska genom aktivt arbete med 
ledarskap och medarbetarskap ge förutsättningar för likabehandling av alla anställda och 
för att diskriminering inte skall förekomma."

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer först proposition på att-satserna 1-4, 6 samt tilläggsyrkandet och finner 
att yrkandena bifallits.
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Därpå ställer ordföranden proposition på de två olika förslagen till att-sats 5 varvid han 
finner att arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs. Följande 
omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag till att-sats 5 röstar JA;
Ledamot som vill bifalla Patrik Ohlssons förslag till att-sats 5 röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 11 JA-röster och 2 NEJ-röster vilket innebär att 
arbetsutskottets förslag till att-sats bifallits.

Ledamot JA NEJ
Liss Böcker (C) X
Lars Nyander (S) X
Patrik Ohlsson (SD) X
Eric Sahlvall (L) X
Linda Persson (KD) X
Åsa Larsson (S) X
Karl-Otto Rosenqvist (MP) X
Johan Wifralius (SD) X
Ola Carlsson (M) X
BrittMarie Hansson (S) X
Maija Rampe (M) X
Christina Hanstål (M) X
Robin Holmberg (M) X
SUMMA 11 2
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt kommundirektören att komplettera bolagsordningen för Ängelholms 
stadshus AB med aktieposternas storlek och antal samt stryka ”namngiven person” inför 
fullmäktiges behandling av ärendet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att godkänna upprättat förslag till policy för kommunala bolag.

Att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm Stadshus AB.

Att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för AB Ängelholmshem.

Att godkänna förslag till bolagsordning för AB Ängelholmslokaler.

Att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för kommunala bolag i Ängelholms 
kommun.

Att godkänna förslaget till inriktning om att införa koncernbank under år 2021.

Reservation
Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt eget yrkande i att-sats 5:

” Sverigedemokraterna ser inga problem med att mångfaldsaspekten kommer in på olika 
sätt i rekryteringsprocessen, t.ex. genom att locka sökanden ur olika samhällskategorier 
genom att styra hur anställningsannonser formuleras och i vilka forum annonsering sker. 
Däremot vill vi inte att mångfaldsaspekten används när individ ställs mot individ i slutet av 
rekryteringsprocessen. I det läget skall enbart kompetens beaktas. Vi reserverar oss därför 
till förmån för eget yrkande, där vi vill betona vikten av likabehandling av alla anställda och 
att diskriminering inte skall förekomma.”

Beslutet ska expedieras till
Kommundirektörens stab och Servicestöd/Ekonomi.
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KS § 206 Dnr KS 2020/204,  SBN 2020/94

Planbesked för del av Rebbelberga 130:4 mfl

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för del av fastigheten 
Rebbelberga 130:4 och Rebbelberga 9:71. Enligt planansökan gäller det planläggning för 
lager, industri och hantverk. 

Detaljplanen förväntas antas kvartal 2 2023.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle 2020
Bilaga 1. Ansökan om planbesked den 6 april 2020

Föredragande tjänsteperson
Planchef Linda Svedberg föredrar ärendet.

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag från följande: Lars Nyander (S), Johan Wifralius (SD), 
Christina Hanstål (M), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Liss Böcker (C), Eric Sahlvall (L) och 
Linda Persson (KD).

Beslut
     Kommunstyrelsen beslutar

 att inte meddela positivt planbesked för  Rebbelberga 130:4 m fl. med följande motivering

”Utifrån det förslag som sökande presenterat i samband med ansökan om planbesked 
anser kommunstyrelsen att exploateringen inte tar hänsyn till omgivande markanvändning.
Inom området ligger det flera befintliga bostäder som kommer att påverkas negativt av 
exempelvis buller från verksamhet och trafik. Förslaget tar inte heller hänsyn till områdets 
landskapsbild och mötet med befintligt industri -, väg- och jordbrukslandskap. Förslaget 
visar inte tillräckligt tydligt hur sökande avser att lösa ovanstående konflikter. 

Kommunstyrelsen anser även att det är olämpligt att meddela positivt planbesked för att 
pröva planläggning av verksamhetsområde inom utpekat området med anledning av att det 
ligger i nära anslutning till Rössjöholmsån och Brandsvigs vattenskyddsområde för VA-
huvudmannens vattentäkt för dricksvattenproduktion. 
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Rössjöholmsån är en skyddsvärd recipient som är mycket känslig för ändrad vattenkvalitet. 
Kommunstyrelsen ser mycket stora risker med att detaljplanelägga mark för verksamheter 
som kan generera miljöfarliga utsläpp i direkt anslutning till en skyddsvärd recipient och 
kommunalt vattenskyddsområde.

Ängelholms översiktsplan 2035 pekar ut ett antal områden som ”nytt särskilt 
verksamhetsområde”. Det utpekade behovet av nya verksamhetsområden sträcker sig över 
en lång tid.  I förhållande till dagens behov av detaljplanelagd mark för verksamheter så är 
planläggningen av andra verksamhetsområden mer prioriterade:”    

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten
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KS § 207 Dnr KS 2020/309,  SBN 2020/146

Planbesked Detaljplan Söndrebalj 7:2

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en planansökan för del av fastigheten Söndrebalj 7:2. 
Enligt ansökan gäller det planläggning för lager, industri och hantverk. 

Detaljplanen förväntas kunna antas kvartal 4 år 2023

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande daterat den 28 augusti 2020
Bilaga 1. Ansökan om planbesked

Föredragande tjänsteperson
Planchef Linda Svedberg föredrar ärendet.

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut (meddela positivt planbesked) från följande: 
Maija Rampe (M), Lars Nyander (S), Liss Böcker (C) och Eric Sahlvall (L).

Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) yrkar att det inte ska meddelas positivt 
planbesked.

Deltar inte i beslutet
Karl-Otto Rosenqvist deltar inte i beslutet.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer propositioner på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet om 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut bifallits. Omröstning begärs. Följande 
omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla arbetsutskottet förslag röstar JA;
Ledamot som vill bifalla yrkandet från Patrik Ohlsson m.fl. röstar NEJ.
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Omröstningen faller ut med 9 JA-röster, 3 NEJ-röster samt 1 som avstår från att rösta.

Ledamot JA NEJ Avstår
Liss Böcker (C) X
Lars Nyander (S) X
Patrik Ohlsson (SD) X
Eric Sahlvall (L) X
Linda Persson (KD) X
Åsa Larsson (S) X
Karl-Otto Rosenqvist (MP) X
Johan Wifralius (SD) X
Ola Carlsson (M) X
BrittMarie Hansson (S) X
Maija Rampe (M) X
Christina Hanstål (M) X
Robin Holmberg (M) X
SUMMA 9 3 1

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att avsluta detaljplanearbetet för Söndrebalj 7:2 (KS 2010/193) och  (BN §172/2014),

att meddela positivt planbesked för del av fastigheten Söndrebalj 7:2,

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området
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Reservation
Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) reserverar sig mot beslutet:
”Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet eftersom vi finner det olämpligt att 
detaljplanera det här området för byggnation. Några starka skäl som sammantaget gör att vi 
vänder oss emot föreslagen byggnation är:
• att området idag utgörs av värdefull jordbruksmark, 
• att läget är solitärt utan geografisk angränsning till annan byggnation för liknande 
verksamheter, och 
• att byggnation skulle innebära ett stort ingrepp i landskapsbilden och påverka siktlinjen 
mellan Ängelholms tätort och Hallandsåsen.

Dock behövs mark för verksamheter. Vi är från Sverigedemokraternas sida alltid öppna för 
diskussion om vilka områden, utöver befintliga, som Ängelholms kommun kan erbjuda för 
verksamheter som behöver mark för för lager, industri och hantverk. Översiktsplanen är 
bra som utgångspunkt för ett sådant resonemang, men därutöver behövs kloka 
bedömningar och prioriteringar.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten
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KS § 208 Dnr KS 2020/200 

Yttrande till förvaltningsrätten ang laglighetsprövning av 
beslut om köp av flygplatsen

Ärendebeskrivning
Den 25 augusti 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om köp av andel i ägarbolag och 
tillträde till aktieägaravtal m.m. avseende Ängelholm Helsingborg Airport.

Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten i Malmö, som har förelagt kommunen att 
lämna in ett skriftligt yttrande senast den 14 oktober 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2020
Yttrande till Förvaltningsrätten
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Malmö, daterat den 23 september 2020
Protokollsutdrag KF den 25 augusti 2020, § 148

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna yttrandet och översända det till Förvaltningsrätten i Malmö.

Beslutet ska expedieras till
Förvaltningsrätten i Malmö
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KS § 209 Dnr KS 2019/40,  FUN 2019/233

Svar på uppdrag att för IFO:s verksamhetområde 
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 (IFO) verksamhetsområde återkomma med en 
långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans. 

Efter redovisat svar till KSAU 2020-06-24 har Familje- och utbildningsnämnden fått i 
uppdrag att inkomma med nytt svar senast 2020-09-30, där de verksamhetsmässiga och 
ekonomiska effekterna tydliggörs.  

Efter fördjupad analys uppmärksammas stora Covid-19 relaterade volymökningar. Även 
uteblivna ersättningar för ensamkommande barn fortsätter belasta ekonomin eftersom 
tidigare signaler om öppnare gränser inte överensstämt med utvecklingen.

Den långsiktiga planen med åtgärder kompletteras med en intern omfördelning från andra 
verksamheter inom Lärande och Familj för att Individ och familj inte ska få ett negativt 
ekonomiskt resultat under 2020 och 2021.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 14 september 2020.
Protokollsutdrag från Familje- och utbildningsnämnden 2020-09-11.
Reviderat tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterat den 7 september 2020.
Tjänsteutlåtande daterat 17 augusti 2020.
Bilaga 1. Utredningsmaterial
Bilaga 2. Åtgärdsplan

Deltar inte i beslutet
Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) deltar inte i beslutet men anhåller om lov att 
få bifoga en protokollsanteckning vilket medges.
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Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag från: Christina Hanstål (M), Liss Böcker (C), 
Linda Persson (KD) och Eric Sahlvall (L).

Lars Nyander (S) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag.

Sara Gigja (V) anhåller om lov att bifoga en protokollsanteckning vilket medges.

Patrik Ohlsson (SD) anhåller om lov att bifoga en protokollsanteckning vilket medges.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss varvid han finner att 
yrkandet avslagits. 

Därpå ställer ordföranden proposition på bifallsyrkandet respektive avslagsyrkandet varvid 
han finner att yrkandet om bifall till arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs. 
Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA;
Ledamot som vill avslå arbetsutskottets förslag röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 8 JA-röster, 3 NEJ-röster samt 2 som avstår från att rösta.

Ledamot JA NEJ AVSTÅR
Liss Böcker (C) X
Lars Nyander (S) X
Patrik Ohlsson (SD) X
Eric Sahlvall (L) X
Linda Persson (KD) X
Åsa Larsson (S) X
Karl-Otto Rosenqvist (MP) X
Johan Wifralius (SD) X
Ola Carlsson (M) X
BrittMarie Hansson (S) X
Maija Rampe (M) X
Christina Hanstål (M) X
Robin Holmberg (M) X
SUMMA 8 3 2
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Kommunstyrelsen

2020-10-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta föreslagen långsiktig plan för Individ och familjs verksamhetsområde för att 
komma i ekonomisk balans.

Reservation
Vi Socialdemokrater yrkade i första hand på en återremiss och i andra hand avslag på 
förslaget.

Nya arbetssätt i verksamheter, speciellt de som arbetar med utsatta grupper i samhället får 
konsekvenser. Att både ändra internt arbetssätt samt att forcera in hemmaplanslösningar 
på tveksamma grunder upplever vi varken optimalt eller rättssäkert.
Vi socialdemokrater anser att eventuella konsekvenser för verksamhet och brukare måste 
belysas innan ett beslut kan fattas.
Vår uppfattning är att denna situation har sin grund i att verksamheten är underfinansierad.
Viktigt att notera är att samtliga arbetstagarrepresentanter förklarat sig oeniga med det 
presenterade förslaget.
  
Protokollsanteckning
Sara Gigja (V) lämnar protokollsanteckning enligt följande: xxx

Sverigedemokraterna lämnar protokollsanteckning enligt följande:
Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet, då det inte är vår politik som försatt oss 
i det ekonomiska läge vi befinner oss i idag. Hade Sverigedemokraternas budget och politik 
styrt hade vi inte varit i det ekonomiskt ansträngda läge vi är idag.

Sverigedemokraterna ämnar även lägga ett eget budgetförslag i kommunfullmäktige där vi 
redogör för våra satsningar inom Ängelholms kommuns familje- och utbildnings-
verksamheteter

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden
Lars-Ola Olsson, Chef Lärande och familj
Jonas Trulsson, Planeringschef Lärande och familj
Ekonomi och kvalitet
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KS § 210 Dnr KS 2020/360

Svar på förstudie avseende registrering av handlingar av 
inkommande handlingar

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har 
revisionsföretaget PWC genomfört en förstudie avseende registrering och hantering av 
allmänna handlingar. Syftet med granskningen har varit att granska om inkomna handlingar 
registreras och hanteras på ett ändamålsenligt sätt. 

Utifrån genomförd granskning är bedömningen att inkomna handlingar inte helt registreras 
och hanteras på ett ändamålsenligt sätt. 

Granskningen har utgått från följande tre frågor. 

Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning för registrering och hantering av allmänna 
handlingar? Bedöms vara delvis uppfyllt. 

Finns fastställda rutiner för registrering och hantering av inkommande allmänna 
handlingar? Bedöms vara delvis uppfyllt.

Hanteras inkommande allmänna handlingar i enlighet med gällande lagstiftning? Bedöms 
vara delvis uppfyllt.

Med anledning av de bedömningar och rekommendationer som framförts i granskningen 
önskar revisorerna svar från kommunstyrelsen senast 2020-08-31. Begäran om förlängd 
svarstid har beviljats till den 10 oktober 2020.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande från Enheten för juridik och kansli den 10 september 2020
Revisionsrapport från PWC Förstudie avseende registrering och hantering av allmänna 
handlingar, Ängelholms kommun 2020
Missiv från revisorerna
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föreslagna åtgärder utifrån kommunrevisionens granskning, 

att överlämna svar till kommunrevisionen, enligt tjänsteutlåtandet, samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Beslutet ska expedieras till
Kommunrevisionen
Kanslichefen
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KS § 211 Dnr KS 2018/909  

Val av representation till styrgruppen för 
vuxenutbildningssamverkan i Skåne

Ärendebeskrivning
Sedan 2009 finns en styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i Skåne. Det finns också en 
styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och Västra Blekinge. Kommunstyrelsen har att 
förrätta val av en representant och en ersättare i styrgruppen för 
vuxenutbildningssamverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat 18 september 2020.
Inkommen skrivelse från kommunförbundet Skåne daterad 12 november 2018.

Yrkanden 
Ola Carlsson (M) nominerar Karl-Erik Asp (M) som ordinarie.
Åsa Larsson (S) nominerar Lars Nyander (S) som ersättare.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att till ordinarie representant i styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan utse 
Karl-Erik Asp (M)

att till ersättare utse Lars Nyander (S).

Beslutet ska expedieras till
Kommunförbundet Skåne
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KS § 213 Dnr KS 2020/388  

Sammanträdesdagar 2021 - kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen ska fatta beslut om sammanträdesdagar 
för 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott.

Enheten för juridik och kansli har tagit fram ett schema för 2021 där kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen först planerats in och därefter har nämndernas sammanträden 
planerats in. Nämnderna tar beslut om sina egna sammanträdesdagar.

Förslag på sammanträdesdagar:

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
16 december 2020 13 januari 25 januari
20 januari 3 februari 22 februari
17 februari 3 mars 22 mars
24 mars 7 april 26 april
21 april 5 maj 24 maj
19 maj 2 juni 21 juni
23 juni 18 augusti 30 augusti
25 augusti 8 september 27 september
22 september 6 oktober 25 oktober
13 oktober 27 oktober 15 november (budget)

29 november (ordinarie)
17 november 1 december 20 december
15 december inför KS 
januari 2022

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 31 augusti 2020.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen besluta att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess 
utskott enligt följande:

Kommunstyrelsen 
utskott

Kommunstyrelsen

16 december 2020 13 januari
20 januari 3 februari
17 februari 3 mars
24 mars 7 april
21 april 5 maj
19 maj 2 juni
23 juni 18 augusti
25 augusti 8 september
22 september 6 oktober
13 oktober 27 oktober
17 november 1 december
15 december inför KS 
januari 2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna sammanträdestider 
för kommunfullmäktige enligt följande:

Kommunfullmäktige
25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
21 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
15 november (budget)
29 november (ordinarie)
20 december
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Beslutet ska expedieras till
Kommunikationsenheten
Kundtjänst
Enheten för juridik och kansli, nämndsekreterare
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KS § 212 Dnr KS 2018/728  

Svar på medborgarförslag från Jenny Möller rörande 
Hydroponisk odling

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren lämnade in föreliggande medborgarförslag den 30 september 2018. 
Förslaget är att kommunen ska införa hydroponisk odling av grönsaker i kombination med 
aquaponisk fiskodling. Alternativt att kommunen upphandlar hydroponisk odlade 
grönsaker till kommunens skolor och äldreboenden. Förslaget anger att hyrdoponisk 
odling kan vara en del av lösningen för att tillgodose den växande befolkningens 
livsmedelsbehov och samtidigt minimera klimatpåverkan.

Föreslaget svar till förslagsställaren anger att kommunen i egen regi inte kan bedriva denna 
typ av odling, och att kommunen kommer att följa utvecklingen av hydroponiskt odling, 
för att om möjligt kunna implementera krav på sådan odling i framtida 
livsmedelsupphandlingar.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2020-08-20
Medborgarförslag om hydroponisk odling inlämnat 2018-09-30
Beslut KF § 251/2018 om att överlämna förslaget till KS

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Maija Rampe (M).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna svar på medborgarförslaget och översända detta till förslagsställaren

Beslutet ska expedieras till
Robin Pehrsson, tf. chef enheten för natur och ekologisk hållbarhet
Förslagsställaren
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KS § 214 Dnr KS 2019/378 

Ordförandeförslag om uppdrag att genomföra en 
arkitekttävling för en ny bro i Klippanvägens förlängning

Ärendebeskrivning
Klippanvägen som idag slutar vid rondellen vid polishuset, planeras att förlängas över 
Rönne å. Den nya vägen ska minska trafiken inne i stadskärnan och den ska underlätta för 
trafiken till stranden, de nya bostadsområdena och stationsområdet. Arbetet att ta fram en 
detaljplan pågår. 

På platsen för den nya dragningen över ån ligger Pyttebron och det finns inte plats för två 
broar på platsen. Det behövs en ny bro på platsen för att möjliggöra Klippans förlängning. 
Därför föreslås att en arkitekttävling för en ny bro genomförs.

Beslutsunderlag
Ordförandeförslag daterat den 7 oktober 2020

Deltar inte i beslutet
Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S) deltar inte i beslutet men 
anhåller om lov att bifoga en protokollsanteckning vilket medges.

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i ordförandeförslaget från: Ola Carlsson (M), Eric Sahlvall (L), 
Liss Böcker (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Johan Wifralius (SD).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt huvuduppdrag Samhälle att bereda ett förslag till arkitekttävling där former, 
tidplan och ekonomiska förutsättningar beskrivs. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast den 11 november 2020.

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett program som beskriver vision, 
syfte och mål för en ny bro. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i 
januari 2021.
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Protokollsanteckning
Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S) lämnar in 
protokollsanteckning: 

Vi socialdemokrater deltar inte i beslutet. Vår uppfattning är att varken den tilltänkta 
vägdragningen eller en ny bro ska verkställas.

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS § 215 Dnr KS 2020/414  

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

Ärendebeskrivning
Vid föreningsstämman den 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen 
för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till 
Föreningen i form av en kapitalinsats. 

Vid föreningsstämman beslutades också om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. 
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner vilket samtliga 
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-28
Insatskapital per medlem samt förlagslån, bilaga 1

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut från arbetsutskottet från: Lars Nyander (S), 
Christina Hanstål (M), Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L) och
 Liss Böcker (C).
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att Ängelholms kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett 
insatsbelopp om 5 300 000 kronor,

att kommunfullmäktige årligen ska besluta om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i 
Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 
2022, 2023 och 2024.

Beslutet ska expedieras till
Servicestöd/Ekonomi & kvalitet
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KS § 216 Dnr KS 2012/79  

 

Försäljning av del av Barkåkra 50:1 till Valhall 6:139 
 

Ärendebeskrivning 
Barkåkra 6:139, belägen vid Valhalls byaväg. Inom fastigheten bedrivs förutom eget 
boende Antikkulan AB, secondhandförsäljning med inriktning på retromöbler och diverse 
bohag. 
 
Valhall 6:139 erbjuder begränsade utvecklingsmöjligheter. För att utöka med bland annat 
bussparkering och framöver en tillbyggnad, krävs tillköp av mark från den omgivande 
kommunalt ägda fastigheten Barkåkra 50:1.  
 
Det ligger i kommunens intresse att erbjuda bättre utvecklingsmöjligheter för 
verksamheten. Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med fastighetsägarna, 
upprättat förslag överenskommelse om fastighetsreglering.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020. 
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 2 september 2020 
Signerad överenskommelse om fastighetsreglering 
Nyttjanderättsavtal  
Kartskiss 
 

Yrkanden  
Bifall till förslaget till beslut från arbetsutskottet från: Lars Nyander (S),  
Ola Carlsson (M), Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L) och  
Liss Böcker (C). 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering 
 

Beslutet ska expedieras till 
Mark- och exploateringsenheten med överenskommelse om fastighetsreglering i original 
(2 exemplar). 
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KS § 217 Dnr KS 2019/508 

Uppdaterade regler för Ängelholms kommuns tomtkö

Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsenheten står i grepp att införa en ny e-tjänst för hantering av 
kommunens tomtkö. I samband med införandet finns behov av att uppdatera gällande 
tomtköregler som har fastställts av kommunfullmäktige den 19 februari 1990 (dnr 
1989.142). I nuvarande regler saknas bland annat reglering av medsökande och överlåtelse 
av tomtköplats.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten, upprättat den 2 september 2020
Förslag till regler för Ängelholms kommuns tomtkö
Beslut regler och avgift för Ängelholms kommuns tomtkö (1990-02-19, dnr 1989.142)
Gällande regler för Ängelholms kommuns tomtkö (1990-02-19, dnr 1989.142)

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut från arbetsutskottet från: Maija Rampe (M) och 
Lars Nyander (S).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 19 februari 1990, § 20, 
Förslag till regler för kommunens tomt- och småhuskö,

att notera att regler för tomtkö bestäms på verksamhetsnivå.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten
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KS § 218 Dnr KS 2020/344,  SBN 2020/197

Placering av ny bro över Rönneå

Ärendebeskrivning
Sju av de nio partier som är representerade i kommunfullmäktige har tecknat en gemensam 
avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholms kommun (Dnr 2019/378). 
Avsiktsförklaringen presenterar en vision för bland annat stadskärnan, infrastrukturen och 
trafikförsörjningen, samt vilka steg som behöver tas för att uppnå visionen. 
Avsiktsförklaringen har mynnat ut i en handlingsplan kallad Ängelholmspaketet. Ett av 
fokusområdena är att utveckla å-rummet på sträckan från Nybron – Pyttebron – 
Reningsverket och ett är att utveckla cykeltrafiken och projektera nya broar över Rönne å. 
Inom ramen för Ängelholmspaketet ska en ny bro anläggas med syfte att bättre koppla 
samman staden och havet. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli 10 september 2020.
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 15 september 2020
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 28 augusti 2020
Bilaga 1. 2 GC-broar i Ängelholm – Gestaltningsprogram (AFRY) den 6 juli 2020

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från: Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), 
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L), Lars Nyander (S) och 
Johan Wifralius (SD).

Lars Nyander (S) anhåller även om lov att bifoga en protokollsanteckning vilket medges.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att en ny gång- och cykelbro över Rönne å ska anläggas enligt det norra förslaget läge B.
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna ser inga hinder gällande bron. Däremot anser vi att det är av yttersta 
vikt att noga se över möjliga sträckningar av GC-vägen i Nybroskogen. Vi vet idag att det 
finns koncentrationer av nyckelbiotoper och domänreservat i direkt anslutning till den 
tilltänkta dragningen. Målsättningen måste givetvis vara att skada så lite som möjligt med 
en klok och genomtänkt dragning 

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Styrgruppen för Trafikutveckling
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 219 Dnr KS 2020/329 

Utredning om kommunens ansvar för föroreningar på före 
detta flygflottiljen F10

Ärendebeskrivning
Den 24 juni 2020 fick kommunstyrelsens arbetsutskott information om de 
markföroreningar som uppmärksammats på f.d. flygflottiljen F10. Såvitt känt i dagsläget 
har försvaret, kommunens räddningstjänst och det civila flyget haft övningar på det före 
detta F10-området. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 september 2020 att uppdra åt chef 
Samhälle att handla upp en ansvarsutredning för PFAS-föroreningen från f.d. F-10 
området.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2020

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från: Christina Hanstål (M), 
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Lars Nyander (S) och Liss Böcker (C).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att kostnaden för ansvarsutredningen finansieras genom ianspråkstagande av kommunens 
resultat år 2020

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
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KS § 220 Dnr KS 2019/507,  SBN 2019/287

Svar på motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om 
infrastruktur för laddstolpar till elbilar

Ärendebeskrivning
Arne Jönsson m.fl. (S) har i november 2019 lämnat in en motion där det föreslås att 
kommunen tar fram en strategi för publik laddinfrastruktur som ska säkerställa elladdning i 
alla kommunens tätorter. Skrivelsen poängterar att det inte är kommunens ansvar att 
leverera el via laddstolparna, utan att kommunen ska möjliggöra platser där operatörer kan 
etablera laddstolpar enligt avtal.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
2. Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli 10 september 2020
3. Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 21 maj 2020
4. Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle 23 mars 2020
5. Motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om infrastruktur för laddstolpar till elbilar, 2019-

10-28, KS 2019/507.
6. Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag, 

KS 2016/893.

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från: Lars Nyander (S), Maija Rampe (M), 
Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och 
Karl-Otto Rosenqvist (MP).

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare handläggning.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-10-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna motsätter sig inte en kommunal laddstationsstrategi, men vi tror att 
marknad och efterfrågan kommer trygga det framtida behovet av laddstationer för elbilar i 
åtminstone Ängelholms tätort. Vi tycker det är en bra idé att bevaka behovet av 
laddstationer även i kommunens mindre orter, men där behöver vi också möta 
verkligheten, lyssna in de medborgare som bor där och följa upp hur behoven utvecklas 
och vilka prioriteringar som är bäst. Det är inte säkert att laddstationer för elbilar alltid 
borde hamna högt på agendan utanför kommunens större tätorter.

Beslutet ska expedieras till
Motionären
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-10-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 221 Dnr KS 2018/361,  FUN 2019/347

Svar på motion angående bättre förutsättningar för 
etablering av friskolor i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
M, C, L och KD inkom den 23 april 2018 med en motion om att förutsättningarna för att 
etablera och driva fristående skolor i Ängelholms kommun skall genomlysas. Vidare vill de 
att Ängelholms kommuns beräkningssystem av skolpeng genomlyses och alternativa 
modeller för att beräkna skolpengen (exempelvis så kallat pengsystem) utreds.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande, enheten för Juridik och Kansli, daterat den 1 september 2020
Beslut från Familje- och utbildningsnämnden 27 februari 2020
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 12 februari 2020
Beslut från Kommunfullmäktige den 23 april 2018
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 27 augusti 2018, KS 2018/33 (Utredning om 
förutsättningarna för fristående verksamheter)
Beslut och utredning från Välfärdsnämnden 2018-05-24
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 14 maj 2018, VFN 2018/93
Beslut, kommunstyrelsen, daterat den 12 december 2018, KS 2018/857
Motion angående bättre förutsättning för etablering av friskolor i Ängelholms kommun

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från: Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C) och 
Linda Persson (KD).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-10-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att motionen anses besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Motionärerna



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-10-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 222 Dnr KS 2018/663,  FUN 2019/346

Svar på motion från Liss Böcker (C) m.fl rörande  
Förskoleetablering i Bassholma

Ärendebeskrivning
En motion från Liss Böcker (C) m.fl. inkom till Kommunfullmäktige den 3 september 
2018. Motionärerna yrkar att kommunen utreder förutsättningarna för en 
förskoleetablering i Bassholma, samt att kommunen kontaktar Tåssjö Byalag för en dialog 
om f.d. Bassholma skola.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
Då motionen berör Familje- och utbildningsnämndens område remitterades motionen 
vidare dit för yttrande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande, enheten för Juridik och Kansli, daterat den 1 september 2020
Beslut från Familje- och utbildningsnämnden 2020-02-27
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 13 februari 2020
Sammanställning av barn- och elevprognos 2019-2028
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 24 september 2018, KS 2018/663
Motion rörande förskoleetablering i Bassholma

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut (besvarad) från: Liss Böcker (C), 
Christina Hanstål (M), Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD).

Lars Nyander (S) yrkar att motionen ska avslås.

Propositioner och omröstning
Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att 
arbetsutskottets förslag bifallits.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-10-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen som besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-10-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 223 Dnr KS 2019/299 

Svar på motion från Susanne Sandström (V) om 
barnperspektivet

Ärendebeskrivning
Susanne Sandström (V) har inkommit med en motion den 10 juni 2019 om att Ängelholms 
kommun ska beakta barnperspektivet i varje beslut och att detta skriftlig redogörs för i 
varje beslutsunderlag. Vidare att det ska finnas en checklista för att säkerställa att 
barnperspektivet beaktas i enlighet med barnkonventionen. Motionären föreslår också att 
barns åsikter inhämtas i alla beslut som rör dem.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande.
Motion, inkommen 10 juni 2019.

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut (motionen avslås) från: Maija Rampe (M) och 
Patrik Ohlsson (SD).

Lars Nyander (S) och BrittMarie Hansson (S) yrkar att motionen ska bifallas.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-10-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Propositioner och omröstning
Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att yrkandet 
om att motionen ska avslås bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning 
godkänns:

Ledamot som vill avslå motionen röstar JA;
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 10 ja-röster och 3 nej-röster enligt nedan:

Ledamot JA NEJ
Liss Böcker (C) X
Lars Nyander (S) X
Patrik Ohlsson (SD) X
Eric Sahlvall (L) X
Linda Persson (KD) X
Åsa Larsson (S) X
Karl-Otto Rosenqvist (MP) X
Johan Wifralius (SD) X
Ola Carlsson (M) X
BrittMarie Hansson (S) X
Maija Rampe (M) X
Christina Hanstål (M) X
Robin Holmberg (M) X
SUMMA 10 3

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Reservation
Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet:

”Vi Socialdemokrater yrkade bifall till motionen och reserverar oss mot beslutet att avslå 
densamma. Vi kan helt enkelt inte hålla med om att det motionären efterlyser finns med i 
alla underlag inför beslut och menar därför att det inte går att avslå motionen med 
hänvisningen nedan. Motiveringen för avslaget är att kommunen redan arbetar efter 
motionens intentioner genom att ”Utreda och analysera som en del i framtagandet av 
beslutsunderlag, mallar för tjänsteutlåtanden samt att det pågår ett arbete att ta fram 
stödmaterial för hur barnrättsperspektivet ska implementeras i tjänsteutlåtandena”

Beslutet ska expedieras till
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-10-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 224

Beslut anmälningsärenden

1. Medlemskap i föreningen Ängelholms Akademi. Dnr. KS 2020/290

2. Protokoll från Ängelholmslokaler och Ängelholmshem 2020-08-19. Dnr. KS 2020/266

3. Protokoll från Vegeåns Fiskevårdsområdesförenings årsstämma 2020-08-18. 
Dnr. KS 2020/368

4. Pensionärsrådets protokoll 2020-09-19  och handikapprådets protokoll 2020-09-16. 
Dnr. KS 2020/397

5. Minnesanteckningar Medlemsråd Samordningsförbundet NNV Skåne 200918 samt 
presentationsmaterial från Medlemsråd Samordningsförbundet NNV Skåne 200918. 
Dnr. KS 2020/12

6. Protokoll för programrådet på Vuxenutbildningen 2020-03-27 och minnesanteckningar 
från programråd för särskild utbildning 2020-09-08. Dnr. KS 2020/123

7. Anmälan av arbetsutskottens beslut 2020-09-23 fattade på delegation från 
kommunstyrelsen. KS 2020/183

8. Anmälan av delegationsbeslut för kommundirektör, staben, servicestöd och mark och 
exploatering 200827-200928. KS 2020/68

9. Rapport delegationsbeslut upphandling juni 2020. Dnr. KS 2019/301

10. Anmälan av delegationsbeslut augusti 2020, försörjningsstöd och integration. 
Dnr. KS 2018/123

11. Månadsstatistik ekonomiskt bistånd augusti 2020. Dnr. KS 2020/39
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