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Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare 
Robin Holmberg                          (M)                                               
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               
Christina Hanstål                       (M)                                               
Tomas Fjellner                          (M)                                               
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               
Ingela Sylwander                        (M)                                               
Ola Carlsson                            (M)                                               
Maija Rampe                             (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Anders Davidsson                        (M)                                               
Rune Johansson                          (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Jan Olof Sewring                        (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Johnny Hagman                           (M)                                               
Karl-Erik Asp                           (M)                                               
Susanne Resmark                         (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Magnus Nson Engelbäck                   (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Liss Böcker                             (C)                                               
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ingen tjänstgörande ersättare
Lennart Nilsson                         (C)       Ingen tjänstgörande ersättare
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               
Eric Sahlvall                           (L)       Linus Eriksson                                        
Anita Rosén                             (L)       Ingen tjänstgörande ersättare
Linda Persson                           (KD)                                              
Petra Oddson                            (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Lars Nyander                            (S)                                               
Åsa Larsson                             (S)                                               
Mikael von Krassow                      (S)                                               
Emma Yngvesson                          (S)                                               
Magnus Jonsson                          (S)                                               
Lars Carlsson                           (S)                                               
Susanne Jönsson                         (S)                                               
Arne Jönsson                            (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Britt-Marie Hansson                     (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Lars-Olle Tuvesson                      (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Karin Bergström                         (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Ale Holm                                (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Susanne Sandström                       (V)                                               
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              
Helena Böcker                           (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              
Johan Wifralius                         (SD)                                              
Anders Ingvarsson                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Karin Jansson                           (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Mats Sahlin                             (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              
Alexander Johnsson                      (SD)                                              
Rose-Marie Broman                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              
Jim Brithén                             (EP)                                              
Pia Ohrberg                             (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare
Måns Irhammar (EP) Lars-Olof Ohrberg
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190 Interpellation från Lars Karlsson (S) om processen kring Internationella 
Engelska Skolans införande i Ängelholm
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191 Fråga från Patrik Ohlsson (SD) angående statligt stöd till äldreomsorgen 2020/488
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förarbete till hållbarhetsplan

2019/373

193 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening
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194 Försäljning av del av Barkåkra 50:1 till Valhall 6:139 2012/79
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196 Placering av ny gång- och cykelbro över Rönneå 2020/344
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198 Svar på motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om infrastruktur för 
laddstolpar till elbilar

2019/507
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friskolor i Ängelholms kommun
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200 Svar på motion från Liss Böcker (C) m.fl rörande  Förskoleetablering i 
Bassholma

2018/663
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201 Svar på motion från Susanne Sandström (V) om barnperspektivet 2019/299

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

203 Budget och plan för revisorernas verksamhet 2021-2023 2020/452

204 Sammanträdesdagar 2021 - kommunfullmäktige 2020/388

205 Val av ledamot i Familje- och utbildningsnämnden på vakant plats (S) 2020/377

206 Val av ersättare i Nämnden för kultur, idrott och fritid på vakant plats 
(M)

2020/426

207 Val av ersättare i kommunstyrelsen på vakant plats (S) 2020/448

208 Entledigande av Pia Ohrberg (EP) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige

2020/487

209 Avsägelse från Jan-Olof Sewring (M) gällande uppdrag i 
Kommunfullmäktige och Familj och utbildningsnämnden

2020/493

210 Motion från Susanne Jönsson (S) om inrättande av träffpunkt för E-
sport

2020/496

211 Anmälningsärenden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-10-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 185

Val av justerare

Anne-Marie Lindén (MP) och Patrik Ohlsson (SD) utses att jämte ordföranden 
justera protokollet onsdag den 4 november 2020 kl. 15:00.
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KF § 186

Föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar: 

Interpellationen och frågan – ärende 26-27 – flyttas upp och behandlas efter ärende 5. 

Tillkommande ärenden:

Motion från Susanne Jönsson (S) om inrättande av e-sport, behandlas under punkt 23. 

Avsägelse från Jan-Olof Sewring (M) från uppdrag i kommunfullmäktige och familje- 
och utbildningsnämnden, ärende 30.
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KF § 187  

Information om rutiner vid brandfara

Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Jan Klauser informerar kommunfullmäktige om utrymningsplanen 
vid brandfara i Rönnegymnasiets aula. Uppsamlingsplatsen är på skolgården 
utanför kafeterian. 
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KF § 188  

Information från Krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens ordförande, Robin Holmberg (M), informerar om 
Krisledningsnämndens arbete med anledning av pågående Covid-19-pandemi.
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KF § 189

Information om slutrapport: Förarbete till 
hållbarhetsplan

Representanter från kommunfullmäktiges beredning 2 informerar om slutrapporten 
gällande förarbete till hållbarhetsplan. 

Föredragande är Anne-Marie Lindén (MP) ordförande, Mikael von Krassow (S) 2:e 
vice ordförande och Anders Davidsson (M) ledamot. Även Robin Pehrsson, 
enhetschef för Natur och ekologisk hållbarhet, deltar i föredragningen. 

Slutrapporten ska fungera som ett underlag till den nya hållbarhetsplanen när 
miljöplanen upphör att gälla 2021. 

Beredningen har enats om följande förslag till ambition för kommunen:
”I Ängelholms kommun ska det vara lätt att leva hållbart. Vi är klimatneutrala, 
gynnar biologisk mångfald och värnar om ett gott liv för människor och natur.” 

Kommunen föreslås 
 vara i linje med Parisavtalet så att klimatförändringarna begränsas till 1½ 

grads uppvärmning,
 vara en klimatneutral kommun fram till 2035,
 skapa förutsättningar för kommuninvånare så hela kommunen kan göra 

omställningen,
 se till att skyddade naturområden för land och sötvatten uppgår till 8% 

2035 inom den geografiska kommunen,
 prioritera att skydda åkermark.

Detta kräver tidsatta delmål under varje mandatperiod för att kunna uppfyllas. 
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KF § 190 Dnr. KS 2020/481  

Interpellation från Lars Karlsson (S) om processen 
kring Internationella Engelska Skolans införande i 
Ängelholm

Ärendebeskrivning
Lars Karlsson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg M) om processen kring Internationella Engelska Skolans 
införande i Ängelholm. Interpellationen innehåller följande frågor: 

1. När tänker kommunledningen informera FUN om de pågående 
förhandlingarna och hur kommer nämnden att delta i processen?

2. Vem/vilka arbetar är det, som jobbar med frågan nu?
3. Anser du, liksom din kollega i Östersund, att förhandlingen med IES inte är 

en fråga för nämnden utan helt och hållet en fastighetsfråga?

Robin Holmberg (M) svarar i enlighet med skriftligt svar. 

I den efterföljande debatten deltar Robin Holmberg (M), Lars Karlsson (S), 
Sven-Ingvar Borgquist (M), Jim Brithén (EP), Lars Nyander (S) och 
Rasmus Waak Brunkestam (C). 

Beslutsunderlag
• Interpellation från Lars Karlsson (S), inkommen den 19 oktober 2020
• Svar från Robin Holmberg (M), upprättat den 22 oktober 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen ska anses besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
Lars Karlsson
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KF § 191 Dnr. KS 2020/488  

Fråga från Patrik Ohlsson (SD) angående statligt stöd 
till äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har ställt en fråga till Ingela Sylwander (M), ordförande i 
nämnden för omsorg och stöd: Hur ser de blågrönas planer ut för hur det statliga 
stödet till äldreomsorgen är tänkta att användas?

Ingela Sylwander (M) svarar muntligt på frågan: I december månad väntas Sveriges 
kommuner och regioner, SKR, komma med besked om det statliga stödet. När 
beskedet ges kommer nämnden för omsorg och stöd träffas för diskussion och 
beslut om vad pengarna ska användas till. Beslutet kommer att förankras i 
kommunstyrelsen. 

Pengarna är tänkt att användas inom äldreomsorgen under 2021 utan motkrav. 
Kommunen kan bli skyldig att återredovisa hur pengarna används som en garanti 
för att pengarna hamnar där de ska.  

Patrik Ohlsson (SD) tackar för svaret. 

Beslutsunderlag
• Fråga från Patrik Ohlsson (SD), inkommen den 22 oktober 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att frågan ska anses besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
Patrik Ohlsson
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KF § 192 Dnr. KS 2019/373   

Överlämning av kommunfullmäktiges fasta beredning 

2 uppdrag om förarbete till hållbarhetsplan 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att ge kommunfullmäktiges 
fasta beredning 2 i uppdrag att göra ett förarbete till en ny hållbarhetsplan inför att 
befintlig miljöplan går ut 2021. Tidsperspektiv för kommande hållbarhetsplan bör 
vara 2030 med blick mot 2045 (Sveriges målår för netto nollutsläpp). 
 
Beredningen ska leverera en slutrapport som ska fungera som ett underlag till en ny 
hållbarhetsplan när den nuvarande miljöplanen går ut 2021. I slutrapporten ska 
framgå hur Ängelholms kommun med utgångspunkt i lokala förutsättningar kan 
bidra till genomförandet av Agenda 2030. 
 
Syftet med beredningsuppdraget är att kartlägga och analysera förutsättningar, ta 
del av aktuell forskning och omvärldsanalys för att därefter tydliggöra ambition och 
politiska prioriteringar gällande hållbar utveckling för Ängelholms kommun. Syftet 
med rapporten är även att öka kunskap och förståelse hos förtroendevalda och 
tjänstpersoner om hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag daterat den 23 september 2020. 
Tjänsteutlåtande daterat den 23 september 2020 
Slutrapport förarbete till hållbarhetsplan. 
Projektplan beslutad 2019-10-22. 

Yrkande 
Bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut lämnas av följande 
ledamöter: Lars Nyander (S), Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C),  
Patrik Ohlsson (SD), Anne-Marie Lindén (MP), Susanne Sandström (V),  
Linda Persson (KD), Charlotte Engblom-Carlsson (L) och Jim Brithén (EP). 

Patrik Ohlsson (SD) beviljas lämna protokollsanteckning enligt nedan.  
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förklara uppdraget till kommunfullmäktiges fasta beredning 2 slutfört, 
 
att beredningens förarbete med målsättning (1) ska vara styrande för den 
kommande hållbarhetsplanen, 
 
att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning med 
uppdrag att ta fram hållbarhetsplanen (2) och i den specificera uppföljningar och 
tidsplaner, 
 
att återapportering från kommunstyrelsen eller annan utsedd ansvarig nämnd sker 
till kommunfullmäktige senast oktober 2021. 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Patrik Ohlsson (SD): 
” På sidan 1 står att Ängelholms kommun skall vara den första kommunen att skydda 
åkermark. Vi tycker detta är en utmärkt ambition, men finner det inte helt tydligt vad det skulle 
innebära. Vi tolkar det som beredningens egen idé, och återfinner det även på sidan 18-19, 5.1 
”Målsättning”.  

Åkermark har redan skydd svensk lagstiftning, så på vilka sätt menar man att Ängelholm 
skulle gå längre i frågan? Vi finner också att en sådan ambition går på tvärs mot kommunens 
mål om befolkningstillväxt med 1% om året. Människor tar plats och ett ständigt nettotillflöde av 
fler människor till kommunen, kommer ofrånkomligen att leda till mindre natur- och åkermark. 

Att Ängelholm ska bli en klimatneutral kommun på sikt är nog alla partier överens om. Den 
kommunpolitiska rollen bör enligt Sverigedemokraternas uppfattning vara omvärldsbevakande och 
bejakande inför nya förutsättningar som leder oss i riktning mot klimatneutralitet. Exakt när det 
kan uppnås avgörs till mycket stor del av när omvärlden ger oss förutsättningarna, främst i form 
av ny teknik som tillåter kombinationen högkonsumtionssamhälle (vilket allt tyder på att Sverige 
och övriga 
världen kommer förbli) – låg/nollutsläppssamhälle.  

Om 2035 kommer vara realistiskt för att uppnå klimatneutralitet eller inte avgörs ytterst inte av 
Ängelholms kommun. Vi har sett tidigare ambitioner om att kommunen skall vara 
klimatneutral 2030 och t.o.m. 2021, vilket alltså har flyttats framåt efterhand som orimligheten i 
det klarnat. Vi uppfattar målet som gällande för kommunen som sådan, vilket är ett avsevärt 
mer ambitiöst mål än om det gällt enbart kommunens egna verksamheter. 
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På sidan 8 används begreppet ”Hållbar välfärdsstat”. Det finner vi vara ett bra och viktigt 
begrepp. När det talas om nedskärningar av klimatpåverkande utsläpp så tas sällan upp att för 
hastig och aggressiv politik för att minska klimatpåverkande utsläpp riskerar att skada välfärden 
på ett ohållbart sätt. Välfärdsstaten måste värnas i detta, och ett modernt välfärdssamhälle är i 
sin natur högkonsumerande av tjänster och produkter. 

Upphandlingar och upphandlingspolicy nämns som viktig del i hur vi kan dämpa kommunens 
utsläpp av klimatpåverkande gaser. Kommunens upphandlingar uppgick 2019 till 350 milj kr, 
så även mindre justeringar i upphandlingar och upphandlingspolicy kan ge kraftiga effekter – till 
gagn för miljön, men också i form av ekonomiska effekter. Miljövinster måste gå hand i hand med 
den ekonomiska verkligheten. 

På sidan 18 noterar vi att befolkningsstorlek står bland en av de faktorer som behöver beaktas i 
frågan om hur vi minskar den totala miljöbelastningen. Det finner vi glädjande. Vi har från 
Sverigedemokraternas sida länge försökt få upp kommunens ögon för att den kraftiga 
befolkningstillväxten har en baksida, hittills utan större framgång. Beredningen anordnade dock 
en mycket intressant föreläsning den 18 november 2019 med Stellan Tengroth och Leif Lithander 
som  tog upp just temat ”Evig tillväxt i en ändlig värld”. Det är synd att beredningsrapporten 
inte tydligare anknyter till det som förmedlades vid den föreläsningen. 

Det är viktigt att de dokument kring hållbarhet som kommunen tar fram går hand i hand med 
en del andra dokument, som t.ex. Vision 2035, som just nu är under bearbetning och 
framtagning. 

Sammantaget finner vi rapporten bra, väsentlig och genomarbetad, men vi hoppas att åtminstone 
delar av våra synpunkter ovan skall kunna ses som förbättringsförslag.” 

Beslutet ska expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 
Beredningskoordinator 
Enheten för natur och ekologisk hållbarhet 
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KF § 193 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 kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, § 215
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-28
• Insatskapital per medlem samt förlagslån, bilaga 1

Yrkande
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att Ängelholms kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett 
insatsbelopp om 5 300 000 kronor, samt
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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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KF § 194 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 kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, § 216
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020,
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 2 september 2020
• Signerad överenskommelse om fastighetsreglering
• Nyttjanderättsavtal
• Kartskiss

Yrkande
Liss Böcker (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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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KF § 195 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 kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, § 217
• 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)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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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2020-10-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 196 Dnr. KS 2020/344, SBN 2020/197

Placering av ny gång- och cykelbro 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 kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, § 218
• 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

Yrkande
Robin Holmberg (M), Åsa Larsson (S), Liss Böcker (C), Jim Brithén (EP), och Lars 
Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Åsa Larsson (S) och Jim Brithén (EP) beviljas lämna protokollsanteckningar enligt 
nedan. 

Lars Karlsson (S) instämmer i Åsa Larssons protokollsanteckning. 
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2020-10-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att en ny gång- och cykelbro över Rönne å ska anläggas enligt det norra förslaget 
läge B.

Protokollsanteckning
Åsa Larsson (S) och Lars Karlsson (S) lämnar följande 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.”

Jim Brithén (EP) lämnar följande protokollsanteckning: 
”EngelholmsPartiet anser att det borde finnas utrymme för att bygga två broar 
samtidigt, både förslaget norra läget B samt södra läget B. I nuläget är det inte läge 
att yrka detta, eftersom processen kommit såhär långt. Men vi vill kommentera vår 
inställning och vill att det inte utesluts att ytterligare en bro kan byggas inom en 
snar framtid.”

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Styrgruppen för Trafikutveckling
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KF § 197 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 kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, § 219
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020
• Tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2020

Yrkande
Lars Nyander (S) och Lars-Olof Ohrberg (EP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
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KF § 198 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
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, § 220
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli 10 september 2020
• Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 21 maj 2020
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle 23 mars 2020
• Motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om infrastruktur för laddstolpar till elbilar, 

2019-10-28, KS 2019/507.
• Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag, 
• KS 2016/893.

Yrkande
Susanne Jönsson (S), Robin Holmberg (M) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Patrik Ohlsson (SD) beviljas lämna protokollsanteckning enlig nedan.

Jim Brithén (EP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
hänvisning till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 2019. 

Proposition
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut, dels avslag på detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen, samt

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Reservation
Jim Brithén (EP) reserverar sig mot beslutet: ”Vi finner det anmärkningsvärt att 
beslutet i SBN inte följts upp i KS. Eftersom det redan beslutats att en strategi ska 
göras för placering av laddstolpar i kommunen bör inte en Motion som den här 
aktuella bifallas utan avslås med hänvisning till att det redan finns beslut.”

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna lämnar följande 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
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KF § 199 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 kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, § 221
 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

Yrkande
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att 
motionen ska anses besvarad. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att motionen anses besvarad.
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Beslutet ska expedieras till
Motionärerna
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KF § 200 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 kommunfullmäktige den 7 oktober 2020, § 222
• 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

Yrkande
Rasmus Waak Brunkestam (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
att motionen ska anses besvarad. 

Lars Nyander (S) och Jim Brithén (EP) yrkar att motionen ska avslås.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag att 
motionen ska anses besvarad, dels Lars Nyanders (S) med fleras yrkande att 
motionen ska avslås. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Omröstning begärs. 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att anse motionen 
besvarad. 
NEJ-röst för att motionen ska avslås. 
Av 31 beslutande ledamöter röstar 19 JA och 12 NEJ. Se omröstningslista 1. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen som besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Motionären
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 Omröstningslista nr. 1

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)                                               X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Jan Olof Sewring                        (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Johnny Hagman                           (M)                                               X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Susanne Resmark                         (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Magnus Nson Engelbäck                   (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ingen tjänstgörande ersättare
Lennart Nilsson                         (C)       Ingen tjänstgörande ersättare
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)       Linus Eriksson                          X    
Anita Rosén                             (L)       Ingen tjänstgörande ersättare
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)                                               X   
Lars Carlsson                           (S)                                               X   
Susanne Jönsson                         (S)                                               X   
Arne Jönsson                            (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Britt-Marie Hansson                     (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Lars-Olle Tuvesson                      (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Karin Bergström                         (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Ale Holm                                (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Susanne Sandström                       (V)                                               X   
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X    
Helena Böcker                           (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X    
Johan Wifralius                         (SD)                                              X    
Anders Ingvarsson                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Karin Jansson                           (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Mats Sahlin                             (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X   
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X    
Rose-Marie Broman                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X   
Jim Brithén                             (EP)                                              X   
Pia Ohrberg                             (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare
Måns Irhammar                           (EP)      Lazze Ohrberg                           X   

Summa: 19 12 0
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KF § 201 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 kommunfullmäktige den 7 oktober 2020, § 223
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
• Tjänsteutlåtande.
• Motion, inkommen 10 juni 2019.

Yrkande
Robin Holmberg (M), Rasmus Waak Brunkestam (C) och Sven-Ingvar Borgquist (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Susanne Sandström (V), Lars Karlsson (S), Susanne Jönsson (S), Jim Brithén (EP), 
Lars Nyander (S) yrkar bifall till motionen (avslag kommunstyrelsens förlag).

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag om 
avslag på motionen, dels Susanne Sandströms (V) med fleras yrkande om bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag om avslag på motionen. 

Omröstning begärs. 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen.
NEJ-röst för bifall till motionen. 
Av 31 beslutande ledamöter röstar 21 JA och 10 NEJ. Se omröstningslista 2. 

Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut att avslå motionen. 
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Socialdemokraterna 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”

Engelholmspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet ska expedieras till
Motionären
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Omröstningslista nr. 2
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)                                               X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Jan Olof Sewring                        (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Johnny Hagman                           (M)                                               X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Susanne Resmark                         (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Magnus Nson Engelbäck                   (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Lennart Nilsson                         (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)       Linus Eriksson                          X    
Anita Rosén                             (L)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)                                               X   
Lars Carlsson                           (S)                                               X   
Susanne Jönsson                         (S)                                               X   
Arne Jönsson                            (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Britt-Marie Hansson                     (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Lars-Olle Tuvesson                      (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Karin Bergström                         (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ale Holm                                (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Susanne Sandström                       (V)                                               X   
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X    
Helena Böcker                           (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X    
Johan Wifralius                         (SD)                                              X    
Anders Ingvarsson                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Karin Jansson                           (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Mats Sahlin                             (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X    
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X    
Rose-Marie Broman                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X    
Jim Brithén                             (EP)                                              X   
Pia Ohrberg                             (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Måns Irhammar                           (EP)      Lazze Ohrberg                           X   

Summa: 21 10 0
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KF § 202 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 kommunfullmäktige den 7 oktober 2020, § 205
• 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.

Yrkande
Robin Holmberg (M), Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Jim Brithén (EP), 
Charlotte Engblom-Carlsson (L), Linda Persson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Patrik Ohlsson (SD): Bifall till kommunstyrelsens 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."

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer först proposition på att-satserna 1-4 och 6 och finner att 
kommunfullmäktige bifaller dessa att-satser. 

Ordföranden ställer vidare proposition på dels kommunstyrelsens förslag till beslut 
i att-sats 5, dels Patrik Ohlssons (SD) yrkande om lydelse i att-sats 5. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsens förslag till att-sats 5 vinner bifall. 
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Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag till beslut i sin 
helhet.  

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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, samt

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

Reservation
Patrik Ohlsson (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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KF § 203 Dnr. KS 2020/452  

Budget och plan för revisorernas verksamhet 2021-
2023

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 11 kap. § 8 ska kommunfullmäktiges presidium upprätta 
förslag till budget för revisorernas verksamhet senast före oktober månads utgång.

Beslutsunderlag
• Ordförandeförslag daterat den 5 oktober 2020.
• Begäran om utökning av kommunrevisionens budget, daterad den 25 

september

Yrkande
Åsa Larsson (S) och Susanne Sandström (V) yrkar bifall till revisonens begäran om 
utökning med 250 tkr . 

Ola Carlsson (M) och Jim Brithén (EP) yrkar bifall till ordförandes förslag till 
beslut. 

Patrik Ohlsson (SD) yrkar avslag på ordförande förslag och yrkar istället att 
revisionens budget utökas med 60 tkr. 

Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att det egna 
förslaget vinner bifall. 

Omröstning begärs 
Ordföranden utser det egna yrkandet till huvudförslag.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
1. Sverigedemokraternas förslag och Socialdemokraternas-Vänsterpartiets förslag 
ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslag.
2. Ordförandes förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till 
motförslag. 
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Beslutsgång i omröstning om motförslag
Ordföranden ställer Socialdemokraternas-Vänsterpartiets förslag och 
Sverigedemokraternas förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
utser Sverigedemokraternas förslag till motförslag. 

Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för att Sverigedemokraternas förslag utses till motförslag. 
NEJ-röst för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag utses till motförslag.

Omröstningsresultat i omröstning om motförslag 
Av 31 beslutande ledamöter röstar 5 JA, 8 NEJ och 18 avstår från att rösta. 
Kommunfullmäktige har således beslutat att utse Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets förslag till motförslag. Se omröstningslita nr 3.

Omröstningsresultat i huvudomröstningen
Av 31 beslutande ledamöter röstar 18 JA, 8 NEJ och 5 avstår från att rösta. 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat bifalla ordförandes förslag till beslut. 
Se omröstningslista 4.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta budget och plan för revisorernas verksamhet 2021-2023 enligt 
ordförandens framlagda förslag.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet:
”Sverigedemokraterna samtycker med majoriteten om att revisorerna behöver 100 tkr extra 
årligen för sin verksamhet. Eftersom revisorerna har fasta arvoden och Sverigedemokraterna inför 
budget, liksom vi gjort tidigare år, kommer yrka på en generell sänkning av alla fasta arvoden 
med 15%, så finner vi att 40 tkr skulle kunna omfördelas från revisorernas arvoden till deras 
verksamhet. Därmed skulle revisionens totala budget endast behöva utökas med 60 tkr för att få 
samma tillskott till revisionens verksamhet som majoriteten föreslår.”
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Beslutet ska expedieras till
Kommunrevisionen
Servicestöd, Ekonomi och kvalitet
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Omröstningslista nr. 3
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Robin Holmberg                          (M)                                               X  
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X  
Christina Hanstål                       (M)                                               X  
Tomas Fjellner                          (M)                                               X  
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X  
Ingela Sylwander                        (M)                                               X  
Ola Carlsson                            (M)                                               X  
Maija Rampe                             (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Anders Davidsson                        (M)                                               X  
Rune Johansson                          (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Jan Olof Sewring                        (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Johnny Hagman                           (M)                                               X  
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X  
Susanne Resmark                         (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Magnus Nson Engelbäck                   (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Liss Böcker                             (C)                                               X  
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X  
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ingen tjänstgörande ersättare
Lennart Nilsson                         (C)       Ingen tjänstgörande ersättare
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X  
Eric Sahlvall                           (L)       Linus Eriksson                          X  
Anita Rosén                             (L)       Ingen tjänstgörande ersättare
Linda Persson                           (KD)                                              X  
Petra Oddson                            (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)                                               X   
Lars Carlsson                           (S)                                               X   
Susanne Jönsson                         (S)                                               X   
Arne Jönsson                            (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Britt-Marie Hansson                     (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Lars-Olle Tuvesson                      (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Karin Bergström                         (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Ale Holm                                (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Susanne Sandström                       (V)                                               X   
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X  
Helena Böcker                           (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X    
Johan Wifralius                         (SD)                                              X    
Anders Ingvarsson                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Karin Jansson                           (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Mats Sahlin                             (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X    
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X    
Rose-Marie Broman                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X    
Jim Brithén                             (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare X  
Pia Ohrberg                             (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare
Måns Irhammar                           (EP)      Lazze Ohrberg                           X  

Summa: 5 8 18
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Omröstningslista nr. 4
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)                                               X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Jan Olof Sewring                        (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Johnny Hagman                           (M)                                               X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Susanne Resmark                         (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Magnus Nson Engelbäck                   (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ingen tjänstgörande ersättare
Lennart Nilsson                         (C)       Ingen tjänstgörande ersättare
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)       Linus Eriksson                          X    
Anita Rosén                             (L)       Ingen tjänstgörande ersättare
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)                                               X   
Lars Carlsson                           (S)                                               X   
Susanne Jönsson                         (S)                                               X   
Arne Jönsson                            (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Britt-Marie Hansson                     (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Lars-Olle Tuvesson                      (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Karin Bergström                         (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Ale Holm                                (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Susanne Sandström                       (V)                                               X   
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X    
Helena Böcker                           (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X  
Johan Wifralius                         (SD)                                              X  
Anders Ingvarsson                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Karin Jansson                           (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Mats Sahlin                             (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X  
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X  
Rose-Marie Broman                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X  
Jim Brithén                             (EP)                                              X    
Pia Ohrberg                             (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare
Måns Irhammar                           (EP)      Lazze Ohrberg                           X    

Summa: 18 8 5
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KF § 204 Dnr. KS 2020/388 

Sammanträdesdagar 2021 - kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om sammanträdesdagar för 2021. 

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. Kommunstyrelsen och nämnderna tar 
beslut om sina egna sammanträdesdagar.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, § 213

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.

• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 31 augusti 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdestider 2021 för 
kommunfullmäktige enligt följande:

Kommunfullmäktige

25 januari

22 februari

22 mars

26 april

24 maj

21 juni
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30 augusti

27 september

25 oktober

15 november (budget)

29 november (ordinarie)

20 december

Beslutet ska expedieras till
Kommunikationsenheten
Kundtjänst
Enheten för juridik och kansli, nämndsekreterare
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KF § 205 Dnr KS 2020/377  

Val av ledamot i Familje- och utbildningsnämnden på 
vakant plats (S)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2020 att entlediga Anne Viljevik (S) från 
uppdraget som ledamot i Nämnden för Familje- och utbildningsnämnden samt att lämna 
uppdraget vakant tillsvidare.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 25 augusti 2020 § 158. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att till ny ledamot i Familje- och utbildningsnämnden utse Eva-Lena Lindell (S), samt

att till ny ersättare i Familje- och utbildningsnämnden utse Malin Odelsheim (S). 

Beslutet ska expedieras till
Eva-Lena Lindell
Malin Odelsheim
Familje- och utbildningsnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 206 Dnr. KS 2020/426,  

Val av ersättare i Nämnden för kultur, idrott och 
fritid på vakant plats (M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde att entlediga 
Birgitta Rahl (M) från uppdraget som ersättare i Nämnden för kultur, idrott och 
fritid.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 28 september 2020, § 181

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att lämna uppdraget som ersättare (M) i Nämnden för kultur, idrott och fritid, 
vakant tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för kultur, idrott och fritid
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 207 Dnr KS 2020/448,   

Val av ersättare i kommunstyrelsen på vakant plats (S)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade sen 28 september 2020 att entlediga Oskar Zaidmark (S) 
från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen samt att tillsvidare lämna uppdraget 
vakant. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 28 september 2020 § 183

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Daniel Coloka (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutet ska expedieras till
Daniel Coloka
kommunstyrelsen
HR Servicecenter 
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 208 Dnr. KS 2020/487  

Avsägelse från Pia Ohrberg (EP) som ledamot i 
kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Pia Ohrberg har anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Anhållan från Pia Ohrberg om entledigande från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige, inkommen den 22 oktober 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Pia Ohrberg (EP) från ovan nämnda uppdrag,

att hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ny ledamot i 
kommunfullmäktige.

Beslutet ska expedieras till
Pia Ohrberg
Länsstyrelsen
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 209 Dnr. KS 2020/493  

Avsägelse från Jan-Olof Sewring (M) gällande uppdrag 
i Kommunfullmäktige och Familj och 
utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Jan-Olof Sewring (M) har anhållit om entledigande från uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och ledamot i Familje- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
• Anhållan från Jan-Olof Sewring (M) om entledigande från uppdragen som 

ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i Familje- och utbildningsnämnden. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Jan-Olof Sewring (M) från ovan nämnda uppdrag, samt 

att hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ny ledamot i 
kommunfullmäktige.

Beslutet ska expedieras till
• Jan-Olof Sewring 
• Länsstyrelsen
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS 
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KF § 210 Dnr. KS 2020/496  

Motion från Susanne Jönsson (S) om inrättande av 
träffpunkt för E-sport

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har lämnat in en motion rörande E-sport. Motionären föreslår 
att en träffpunkt inrättas där ungdomar kan mötas och anordna tävlingar inom 
E-sporten.  

Beslutsunderlag
• Motion från Susanne Jönsson (S), inkommen den 26 oktober 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet ska expedieras till
kommunstyrelsen
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KF § 211

Anmälningsärenden

Krisledningsnämndens protokoll 2020-09-23 och 
2020-10-07

Dnr KS 2020/195

Svar på medborgarförslag rörande Hydroponisk odling Dnr KS 2018/728

Kommunrevisionen - Granskning av ekonomiskt 
bistånd

Dnr KS 2020/490
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