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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 234 

Godkännande av föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Robin Holmberg (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att  
godkänna föredragningslistan med följande tillägg. 

• Certifiering av nytt stadshus 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan enligt ordförandeförslaget. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 235  

Information om Skyddsjourens verksamhet 

Ärendebeskrivning 
Lena Persson från Skyddsjouren informerar kommunstyrelsen om deras arbete 
samt det ökade behovet av verksamheten under pandemin.   
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 236 Dnr. KS 2022/526 

Politisk organisation för mandatperioden 2023 - 2026 

Ärendebeskrivning 
Den 10 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nya reglementen för 
den politiska organisationen. En översyn med justeringar gjordes under hösten 
2021. 

Med anledning av förändrad lagstiftning på vissa områden har en ny översyn gjorts 
inför mandatperioden 2023 - 2026. I samband med detta föreslås att en 
Arbetsmarknadsnämnd bildas, samt att ytterligare justeringar och tillägg görs i 
nämndernas reglementen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 28 juni 2022 
• Förslag till arbetsordning för Kommunfullmäktige 
• Förslag till reglemente för Kommunstyrelsen 
• Förslag till reglemente för Nämnden för kultur, idrott och fritid 
• Förslag till reglemente för Nämnden för omsorg och stöd 
• Förslag till reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
• Förslag till reglemente för Miljö- och tillståndsnämnden 
• Förslag till reglemente för Familje- och utbildningsnämnden 
• Förslag till reglemente för Arbetsmarknadsnämnden 
• Förslag till reglemente för Överförmyndarnämnden 
• Förslag till reglemente för Valnämnden 
 

Yrkande 
Robin Holmberg (M) Lars Nyander (S), Patrik Ohlsons (SD), Charlotte Engblom 
Carlsson (L), Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till föreliggande 
förslag samt följande mening i Nämnden för kultur, idrott och fritids reglemente 
kvarstår Verka för att bevara och vårda byggnader, miljöer och anläggningar av kultur-
historiskt och/eller estetiskt värde. 
 
Liss Böcker (C) föreslår Lennart Nilsson (C) till ledamot i arvodesberedningen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Charlotte Engblom Carlsson (L) föreslår Anita Rosen (L) till ledamot i 
arvodesberedningen 
 
Linda Persson (KD) föreslår Bo Göransson (KD) till ledamot i 
arvodesberedningen 
 
Patrik Ohlsson (SD) föreslår Karin Jansson (SD) till ledamot i arvodesberedningen 
 
Lars Nyander (S) föreslår Christer Hansson (S) till ledamot i arvodesberedningen 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att anta reglemente för Kommunstyrelsen  

Att anta reglemente för Nämnden för kultur, idrott och fritid, samt  

att följande mening i Nämnden för kultur, idrott och fritids reglemente kvarstår 
Verka för att bevara och vårda byggnader, miljöer och anläggningar av kultur-historiskt och/eller 
estetiskt värde. 

Att anta reglemente för Nämnden för omsorg och stöd  

Att anta reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden  

Att anta reglemente för Miljö- och tillståndsnämnden 

Att anta reglemente för Familje- och utbildningsnämnden  

Att anta reglemente för Arbetsmarknadsnämnden  

Att anta reglemente för Överförmyndarnämnden  

Att anta reglemente för Valnämnden  

Att arbetsordning och samtliga reglementen gäller från och med den 1 januari 2023 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Att anta arbetsordning för Kommunfullmäktige att arbetsordning för 
kommunfullmäktige återremitteras för att avvakta den pågående beredningen av ärendet om 
kommunfullmäktiges sammanträdestider 

Att uppdra åt Miljö- och tillståndsnämnden att lämna förslag till taxa för tillsyn 
enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast i december 2022. 

Att uppdra åt Familje- och utbildningsnämnden att lämna förslag till taxa för 
provisorisk dödsboförvaltning. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen 
senast i december 2022. 

Att uppdra åt huvuduppdrag Kommunledning att i samråd med huvuduppdrag 
Hälsa bereda förslag till reviderade reglementen för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i mars 2023. 

Att tillsätta en tillfällig parlamentarisk arvodesberedning med uppdrag att 
tillsammans med Demokrati och Invånare inom huvuduppdrag Kommunledning 
göra en översyn av arvodesreglemente och lämna förslag på justeringar. Uppdraget 
ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i mars 2023. 

Att till arvodesberedningen välja 

1. Vakant (M), ordförande 
2. Lennart Nilsson (C) 
3. Anita Rosen (L) 
4. Bo Göransson (KD) 
5. Karin Jansson (SD) 
6. Christer Hansson (S) 
7. Vakant (V) 
8. Vakant (EP) 
9. Vakant (MP) 

Beslutet ska expedieras till 
• Samtliga nämnder 
• Samtliga huvuduppdragschefer 
• Nämndskansliet 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 237 Dnr. KS 2022/546, KS 2022/526 

Fasta arvoden till ordförande, 1:e och 2:e vice 
ordförande i Arbetsmarknadsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige föreslås inrätta en Arbetsmarknadsnämnd med 11 ledamöter 
och 9 ersättare. Nämnden föreslås ha ansvaret för arbetsmarknads- och 
sysselsättningsfrågor inklusive vuxenutbildning samt ekonomiskt bistånd enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap (2001:453). Nämnden föreslås också vara 
arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Fasta arvoden utgår till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i kommunens 
nämnder. För arbetsmarknadsnämnden föreslås ordförande arvoderas med 25 % 
och 1:e och 2:e vice ordförande med 8% av grundarvodet för riksdagens ledamöter. 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag daterat den 25 oktober 2022 
• Förteckning över fasta arvoden till förtroendevalda från och med den 1 januari 

2023 

Yrkande 
Lars Nyander (S), Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD), Charlotte Engblom 
Carlsson (L), Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD) och Oscar Funes Galindo (V) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Arbetsmarknadsnämndens ordförande ska arvoderas med 25% av grundarvodet 
för riksdagens ledamöter, 

att Arbetsmarknadsnämndens 1:e vice ordförande ska arvoderas med 8% av 
grundarvodet för riksdagens ledamöter, samt 

att Arbetsmarknadsnämndens 2:e vice ordförande ska arvoderas med 8% av 
grundarvodet för riksdagens ledamöter. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner protokollsanteckning från Patrik Ohlsson (SD)  

Sverigedemokraterna samtycker med förslaget rent fördelningsmässigt gentemot 
andra nämnder och anser liksom övriga partier att arvodesberedningen skall göra 
en översyn, inklusive av de här beslutade arvodesnivåerna. Vi vill också påminna 
om den något stramare modell Sverigedemokraterna förespråkar för fasta arvoden 
och som framgår i vårt budgetförslag för 2023 och planåren 2024–2025. 

För Sverigedemokraterna i Ängelholm  
Patrik Ohlsson 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag kommunledning - kanslichef 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 238 Dnr. KS 2022/115 

Redovisning kommunalt partistöd för år 2021 

Ärendebeskrivning 
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partierna för 
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Detta framgår av 
kommunallagen, 4 kap 29-32§. Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har 
fattat beslut om omfattningen och formerna för partistödet. 

Av kommunallagen 4 kap 31§ framgår att mottagaren av partistödet årligen ska 
lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det än-
damål som är avsett i lagtexten. Redovisningen ska avse 1 januari – 31 december 
och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningspe-riodens 
utgång. En av mottagaren utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport av hur 
mottagaren har använt stödet ska bifogas till redovisningen. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som underlå-
ter att inkomma med redovisningen och granskningsrapporten. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 23 september 

2022 

• Redovisning av partistöd 2021 inkl. granskningsintyg från: 
Moderaterna 
Socialdemokraterna 
Sverigedemokraterna 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 
Centerpartiet 
Liberalerna 
Kristdemokraterna 
Engelholmspartiet 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 

Fanny Krumlinde Handreck (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att notera inkomna redovisningar av partistöd år 2021. 

Beslutet ska expedieras till 
• De politiska partierna 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 239 Dnr. KS 2019/577  

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade 
motioner äldre än 1 år 

Ärendebeskrivning 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktige en gång på våren och en gång på hösten. 

I detta ärende redovisas de motioner som per den 17 oktober 2022 inte har be-retts 
färdigt inom ett år från inlämnande. 
 
Dnr Inkommen Motion 
2021/132 
 

2021-03-31 Motion från Susanne Sandström (V) om förslag att 
motverka våld i hemmet med Huskurage 

2021/339 2021-09-09 Motion från Lars Nyander (S) om Kommunalt 
Agenda 2030 råd - för ett hållbar Ängelholm 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 17 oktober 2022. 

Yrkande 
Fanny Krumlinde Handreck (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen. 

14



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 240 Dnr. KS 2021/487 

Svar på uppdrag om långsiktigt hållbar modell för 
trygghetsvärdar på trygghetsboenden 

Ärendebeskrivning 
Den 15 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge Nämnden för omsorg 
och stöd i uppdrag att utreda en långsiktig hållbar modell för trygghetsvärdar på 
kommunala och privata trygghetsboenden.  

Nämnden för omsorg och stöd har behandlat ärendet i oktober 2022 och föreslår 
en modell där aktiviteter arrangeras på trygghetsboenden, i likhet med den övriga 
träffpunktsverksamhet som enheten aktiviteter och stöd redan bedriver. Nämnden 
föreslår också att subvention av trygghetsvärdar och gemensamhetslokaler upphör i 
sin helhet december 2023. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 oktober 2022 
• Protokollsutdrag NOS den 18 oktober 2022, § 144 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-09-26 
• Rapport Gemenskap och aktiviteter på trygghetsboenden  - Utredning, En långsiktig 

hållbar modell, daterad 2022-09-26 
• Beslut kommunfullmäktige den 15 november 2021 §202, 2021/1 

Yrkande 
Ordförande Robin Holmberg med instämmande från Maija Rampe (M), Liss 
Böcker (C), Linda Persson (KD), Charlotte Engblom Carlsson (L) och Lars 
Nyander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande 
återrapportering till kommunstyrelsen senast november 2023 

Patrik Ohlsson (SD) yrkar kommunfullmäktige ska föreslås besluta att anta 
förslaget i enlighet med modell 2 med införande från och med januari 2024 samt att 
Ängelholms kommuns subvention av trygghetsvärdar och gemensamhetslokaler 
upphör i sin helhet december 2023 samt att trygghetsvärdar på kommunalt drivna 
trygghetsboendena, Viktoriagården och Willan avvecklas. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Proposition och omröstning 
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer sitt arbetsutskottets förslag och sitt eget 
tilläggsyrkande mot Patrik Ohlssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att bifall arbetsutskottets förslag med ordförandes tilläggsyrkande.   

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att  anta förslaget i enlighet med modell 3 med införande från och med januari 
2024.  

att  Ängelholms kommuns subvention av trygghetsvärdar och 
gemensamhetslokaler upphör i sin helhet december 2023 samt att 
trygghetsvärdar på kommunalt drivna trygghetsboendena, Viktoriagården och 
Willan avvecklas.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att överlämna ärendet till budgetberedningen för finansiering från och med år 
2024 

Reservation 
Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sverigedemokraterna ser positivt på ambitionen i Modell 3, men vi vill inte avveckla 
nuvarande system innan vi vet mer om hur det nya kommer fungera. Därför 
förespråkar vi tills vidare Modell 2. Det utesluter inte att kommunen går vidare med 
att undersöka hur ambitioner i Modell 3 skulle kunna förverkligas, och hur den 
funktion nuvarande trygghetsvärdar fyller skulle kunna integreras i den modellen. 
Vi vill dock inte avveckla befintliga trygghetsvärdar förrän vi med större säkerhet 
kan se hur en ny modell konkret skulle kunna fungera, utan att riskera att brukare 
känner att de berövas på något som är viktigt i deras vardag. 

Beslutet ska expedieras till 
• Budgetberedningen 
• Nämnden för omsorg och stöd 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 241 Dnr. KS 2022/2 

Angående uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd 
om en budget i balans 2022 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för omsorg och stöd har per den siste juni lämnat en ekonomisk 
avvikelserapport som visar på ett budgetunderskott uppgående till 3,8 mnkr.  

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2022-09-07 att ge nämnden för 
omsorg och stöd i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan till 
kommunstyrelsen senast i oktober månad för en budget i balans 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 17 oktober 2022 
• Protokollsutdrag NOS den 18 oktober 2022 
• Tjänsteutlåtande Hälsa, daterat den 10 oktober 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avskriva ärendet från vidare handläggning. 

Beslutet ska expedieras till 
• Nämnden för omsorg och stöd 
• Huvuduppdrag Kommunledning - Budgetenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 242 Dnr. KS 2022/529 

Yttrande över förslag till bevarandeplan för Natura 
2000-området Nordvästra Skånes havsområde samt 
förvaltningsplan för skånska Kattegatt, marint 
skyddat område upptaget i Ospar och Helcom, dnr 
511-21097-2022 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har tagit fram en bevarandeplan för Natura 2000-området 
Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360) samt förvaltningsplan för skånska 
Kattegatt, marint skyddat område upptaget i Ospar och Helcom. Myndigheter och 
organisationer ges möjlighet att lämna synpunkter på bevarandeplanen.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Yttrande över bevarandeplan för Natura 2000-området 

Nordvästra Skånes havsområde samt förvaltningsplan för skånska Kattegatt, 
marint skyddat område upptaget i Ospar och Helcom, daterat 31/10-2022. 

• Yttrande över bevarandeplan för Natura 2000-området Nordvästra Skånes 
havsområde samt förvaltningsplan för skånska Kattegatt, marint skyddat 
område upptaget i Ospar och Helcom, daterat 31/10-2022. 

• Missiv Förslag till bevarandeplan för Natura 2000-området Nordvästra Skånes 
havsområde (SE0420360) samt förvaltningsplan för skånska Kattegatt, marint 
skyddat område upptaget i Ospar och Helcom, daterat 10/10–2022. 

• Förslag till bevarandeplan för Natura 2000-området Nordvästra Skånes 
havsområde (SE0420360) samt förvaltningsplan för skånska Kattegatt, marint 
skyddat område upptaget i Ospar och Helcom, daterad 6/10–2022. 

Yrkande 
Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD), 
Oscar Funes Galindo (V) och Charlotte Engblom Carlsson (L) yrkar bifall till 
föreliggande förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna yttrandet och att översända yttrandet till Länsstyrelsen Skåne. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Länsstyrelsen i Skåne: skane@lansstyrelsen.se senast den 21 november 2022. 

Ange dnr 511-21097-2022 i rubriken. 
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 243 Dnr. KS 2022/538NKIF 2022/12 

Förslag på tilläggsavtal gällande förtydligande av 
huvudavtalet med Vattnets Hus 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för Kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen besluta  
att godkänna förslag på tilläggsavtal gällande förtydligande av huvudavtalet med 
Vattnets Hus. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2022 
• Protokollsutdrag NKIF den 24 oktober 2022 
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle daterat den 4 september 2022 
• Förslag till tilläggsavtal 

Yrkande 
Linda Persson (KD) med instämmande från Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), 
Charlotte Engblom Carlsson (L), Patrik Ohlsson (SD), Lars Nyander (S) och Oscar 
Funes Galindo (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna förslag på 
tilläggsavtal gällande förtydligande av huvudavtalet med Vattnets Hus samt att 
kommunstyrelsen ska få en återapportering november 2023. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag på tilläggsavtal gällande förtydligande av huvudavtalet med 
Vattnets Hus, 

att kommunstyrelsen ska få en återapportering november 2023. 

Beslutet ska expedieras till 
• Nämnden för kultur, idrott och fritid 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 244 Dnr. KS 2021/488 

Svar på uppdrag om bidrag för miljöfrämjande 
bygglovspliktiga åtgärder 

Ärendebeskrivning 
I september 2022 fick Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att införa ett bidrag 
avseende att bygga miljömässigt hållbart med fokus på energifrågan med inspiration 
från ”Lerumsmodellen”. Nämnden har återkommit med ett förslag om ett 
pilotprojekt med investeringsstöd till privatpersoner som önskar att genomföra 
energieffektiviseringsåtgärder på sitt befintliga hus eller till dem som vill bygga nytt 
och installera solceller. 

Beslutsunderlag 
• Beslut KSAU 2022-11-02 
• Tjänsteutlåtande daterat den 
• Protokollsutdrag SBN den 11 oktober 2022. § 192 
• Tjänsteutlåtande, daterat 5 oktober 2022 
• Tjänsteutlåtande Samhälle, daterat 28 februari 2022 
• Sammanträdesprotokoll KS, 7 september 2022 
• Bilaga 1. Modell - Investeringsstöd för energieffektiviseringsåtgärder och egen 

produktion av förnybar energi, daterad 2022-10-04 

Yrkande 
Maija Rampe (M) med instämmande från Linda Persson (KD), Charlotte Engblom 
Carlsson (L), Liss Böcker (C) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag samt följande tilläggsyrkande, att investeringsstödet riktar 
sig enbart till privatpersoner som äger en och tvåbostadshus i Ängelholms kommun 
samt att verifieringsmetoderna utgörs av fastighetsbeteckning, bildbevis, fakturor 
och kopia på åtgärdsförslagen. 

Lars Nyander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt följande 
tilläggsyrkande, att investeringsstödet riktar sig enbart till privatpersoner som äger 
permanentbostäder i Ängelholms kommun samt att verifieringsmetoderna utgörs 
av fastighetsbeteckning, bildbevis, fakturor och kopia på åtgärdsförslagen.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer Maija Rampes (M) tilläggsyrkande mot Lars Nyanders (S) 
tilläggsyrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Maija Rampes (M) yrkande.  

Votering begärs  

Kommunstyrelsens godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till 
Maija Rampes (M) yrkande förslag och Nej-röst för bifall till Lars Nyanders (S) 
yrkande.  

Ledamot Ja Nej Avstår 
Liss Böcker (C) X   
Lars Nyander (S)   X   
Patrik Ohlsson (SD)  X   
Åsa Larsson (S)   X   
Charlotte Engblom Carlsson (L) X    
Daniel Coloka (S) 

 
X   

Linda Persson (KD) X     
Ola Carlsson (M) X    
Fanny Krumlinde Handreck (S) 

 
X   

Alexander Johnsson (SD)  X   
Maija Rampe (M) X    
Oscar Funes Galindo (V)    X  
Robin Holmberg (M) X    
SUMMA 6 6 1 
 
 

   

 

Kommunstyrelsen beslutar därmed i enlighet med Maija Rampes (M) yrkande, efter 
utslagsröst från ordförande Robin Holmberg (M). 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna modellen för investeringsstödet  

att investeringsstödet riktar sig enbart till privatpersoner som äger en och 
tvåbostadshus i Ängelholms kommun  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att verifieringsmetoderna utgörs av fastighetsbeteckning, bildbevis, fakturor och 
kopia på åtgärdsförslagen. 

att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att införa investeringsstödet med start 
den 1 januari 2023 

att återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott sker senast september 
2023 

Reservation 
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Socialdemokraterna anser att man ska vara folkbokförd på den adress ansökan 
gäller samt att fastigheten ska vara ett permanentboende. Vi vill att stödet ska 
optimeras och inte hamna på fritidshus som inte är året runt boenden. 
 
För Socialdemokraterna 
Lars Nyander  

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner begäran från Oscar Funes Galindo (V) om att få lämna en 
protokollsanteckning. 

I skrivande stund har ingen protokollsanteckning inkommit.  

Beslutet ska expedieras till 
• Samhällsbyggnadsnämnden 
• Huvuduppdrag Samhälle 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 245 Dnr. KS 2022/532 

Svar på uppdrag att lämna förslag på ett 
naturvårdande skogsbruk i Krono- och Nybroskogen 

Ärendebeskrivning 
Under våren 2022 fick miljö- och tillståndsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen 
att utreda och lämna förslag på ett naturvårdande skogsbruk i Krono- och 
Nybroskogen. Målsättningen med skötseln ska vara att bevara och höja skogarnas 
biologiska och sociala värden. Nämnden har återkommit med förslag på skogsbruk 
och skötsel som följer den s k Lübeckmodellen, ett koncept för hyggesfritt 
skogsbruk. Det är ett naturnära skogsbruk med selektiv avverkning av enskilda träd 
när de nått en given måldiameter. Metoden medför få skötselinsatser och därmed få 
kostnader då de naturliga trädslagen och processerna ska råda i största möjliga mån. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2022 
• Protokollsutdrag MTN den 30 september 2022, § 98 
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle, daterat den 9 september 2022 
• Naturnära skogsbruk i Kronoskogen, Ekologigruppen AB, 2022-08-31 
• Naturnära skogsbruk i Nybroskogen, Ängelholm – Plan för naturnära 

skogsbruk, Ekologigruppen AB, 2022-09-20.  

Yrkande 
Lars Nyander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera rapporten för Kronoskogen och överlåta till processen kring reservats-
bildningen att avgöra i vilka delar ett naturnära skogsbruk ska bedrivas  

att anta skogsbruksplanen för Nybroskogen med bilagor och att den ska gälla tills 
vidare, samt 

att anse uppdraget besvarat. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Miljö- och tillståndsnämnden 
• Huvuduppdrag Samhälle 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 246 Dnr. KS 2021/468 

Handläggning av beredningsrapport om ekonomisk 
hållbarhet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2021 § 207 att ge beredning 1 i uppdrag 
att utreda och analysera frågan om ekonomisk hållbarhet som är viktig för att 
uppnå både social och ekologisk hållbarhet. Styrande för uppdraget är KF beslut 
2020 § 125. 

Beredningen överlämnade sin slutrapport till kommunfullmäktige i september 
2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2022 

Yrkande 
Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Charlotte Engblom 
Carlsson (L) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att beredningens rapport om ekonomisk hållbarhet ska vara ett underlag i arbetet 
att se över kommunens budgetprocess. 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdragschefer 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 247 Dnr. KS 2021/489 

Svar på uppdrag att utreda möjligheten att införa 
trygghetsvärdar 

Ärendebeskrivning 
Att utreda möjligheten att införa samt att se på möjliga uppslag eller 
tillvägagångssätt och en ekonomisk uppskattning beträffande trygghetsvärdar. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 2022-10-07 

Yrkande 
Fanny Krumlinde Handreck (S), Maija Rampe (M), Linda Persson (KD), Oscar 
Funes Galindo (V), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom Carlsson (L) och Patrik 
Ohlsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anse uppdraget besvarat. 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 248 Dnr. KS 2019/328 

Angående framtida verksamhet i Willans och 
Viktoriagårdens lokalerna 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för omsorg och stöd har tidigare utrett vilka särskilda boenden i 
kommunen som: 

• har värden som gör dem lämpliga att renovera och eventuellt bygga ut,  
• kan vara lämpliga att riva till förmån för nybyggnation, samt 
• det är aktuellt att avveckla. 

I februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut att Willan och Viktoriagården 
ska avvecklas som särskilt boende och att lokalerna ska göras tillgängliga för annan 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2022 

Yrkande 
Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom Carlsson (L), Linda Persson 
(KD), Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD) och Oscar Funes Galindo yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt AB Ängelholmshem att utveckla hyreslägenheter för seniorer i 
nuvarande Willans och Viktoriagårdens lokaler, efter det att kommunens särskilda 
boenden har evakuerats därifrån. 

Beslutet ska expedieras till 
• AB Ängelholmshem 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 249 Dnr. KS 2022/166 

Certifiering av nytt stadshus 

Ärendebeskrivning 
24 juni 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om att uppdra till 
kommunstyrelsen att genomföra projektet för att ett nytt stadshus ska uppföras och 
lokaliseras i stationsområdet i Ängelholm. Enligt projektplanen ska det nya 
stadshuset stå klart 2026. 

Beslutsunderlag 
• Beslut KS §219, 2022-10-26 
• Tjänsteutlåtande, 2022-09-27 
• Förstudie, utvärdering av hållbarhetscertifieringssystem nytt stadshus, WSP, 

2022-06-30 
• Beslut, kommunstyrelsen, KS § 119, 2022-05-11 

Yrkande 
Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom Carlsson (L), Lars Nyander 
(S), Daniel Coloka (S) och Oscar Funes Galindo (V) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Linda Persson (KD) med instämmande från Patrik Ohlsson (SD) yrkar att nytt 
stadshus ska certifieras med miljöbyggnad guld i kombination med WELL-
certifiering med betyget good. 

Proposition och omröstning 
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer arbetsutskottets förslag mot Linda 
Perssons (KD) yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens bifaller arbetsutskottets förslag.  

Votering begärs. 

Kommunstyrelsens godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till 
arbetsutskottets förslag och Nej-röst för bifall till Linda Perssons (KD) yrkande.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Voteringen utfaller enligt följande. 

Ledamot Ja Nej 
Liss Böcker (C) X  
Lars Nyander (S) X   
Patrik Ohlsson (SD)  X  
Åsa Larsson (S) X   
Charlotte Engblom Carlsson (L) X   
Daniel Coloka (S) X   
Linda Persson (KD)  X  
Ola Carlsson (M) X   
Fanny Krumlinde Handreck (S) X   
Alexander Johnsson (SD)  X  
Maija Rampe (M) X   
Oscar Funes Galindo (V) X   
Robin Holmberg (M) X   
SUMMA 10 3 
 
 

  

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att nytt stadshus ska certifieras med BREEAM nivå excellent i kombination med 
WELL-certifiering med betyget guld 

Beslutet ska expedieras till 
• Projektledare, Anna Olsson, Mats Ulfwinger 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 250 Dnr. KS 2022/16 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
KS 2022/16 Anmälan av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd oktober 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 251 Dnr. KS 2022/332 

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 2022 

Ärendebeskrivning 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, daterat den 2 november 2022. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

 

Dnr Anmälningsärende 

2022/65 Samordningsförbundet NNV Skåne FINSAM 2022 
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