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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)                                               
Daniel Jönsson                          (M)                                               
Ola Carlsson                            (M)                                               
Maija Rampe (M)       Magnus Nson Engelbäck (M)                                        
Anders Davidsson                        (M)                                               
Rune Johansson                          (M)                                               
Jan Olof Sewring (M)       Cornelis Huisman (M)                                        
Johnny Hagman                           (M)                                               
Karl-Erik Asp                           (M)                                               
Susanne Resmark (M)       Per Skantz (M)                                        
Liss Böcker                             (C)                                               
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)                                               
Lennart Nilsson                         (C)                                               
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               
Eric Sahlvall                           (L)                                               
Anita Rosén                             (L)                                               
Linda Persson                           (KD)                                              
Petra Oddson (KD)      Lennart Engström (KD)                                        
Lars Nyander                            (S)                                               
Åsa Larsson                             (S)                                               
Mikael von Krassow                      (S)                                               
Emma Yngvesson                          (S)                                               
Magnus Jonsson                          (S)                                               
Pia Radil (S)       Ale Holm (S)                                        
Lars Carlsson                           (S)                                               
Susanne Jönsson                         (S)                                               
Arne Jönsson                            (S)                                               
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               
Lars-Olle Tuvesson (S)       Fanny Krumlinde Handreck (S)                                        
Karin Bergström (S)       Tommy Jönsson (S)                                        
Susanne Sandström                       (V)                                               
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              
Helena Böcker                           (MP)      Anna Lonningen (MP)                                        
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              
Johan Wifralius                         (SD)                                              
Birgitta Markevärn                      (SD)                                              
Marie Wifralius                         (SD)                                              
Anders Ingvarsson (SD)      Alexander Johnsson (SD)                                        
Karin Jansson (SD)      Rose-Marie Broman (SD)                                        
Mats Sahlin                             (SD)                                              
Dorthe Sjöholm (SD)      Bengt Bengtsson (SD)                                        
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              
Jim Brithén                             (EP)                                              
Anders Bengtsson (EP)      Måns Irhammar (EP)                                        
Pia Ohrberg                             (EP)                                              
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Innehållsförteckning

182 Val av justerare

183 Föredragningslistan

184 Interpellation från Lars Nyander (S) gällande skrivelse från 
personal inom individ- och familjeomsorgen

2019/491

185 Delårsrapport per 2019-08-31 2019/3

186 Arbetsgivarepolicy för Ängelholms kommun 2019/170

187 Sammanträdesdagar 2020 - Kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott

2019/379

188 Renhållningsordning och Regional avfallsplan 2019-2023 2018/913

189 Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken 2019/411

190 Motion från Mikael von Krassow m fl (S) om ljusshow vid nyår 
och andra arrangemang

2019/65

191 Fyllnadsval av ny ersättare i nämnden för kultur, idrott och fritid 
på vakant plats (S)

2019/418

- Ärendet bordlades! Val av ny lekmannarevisor i Jöns Hansson i Heagårds 
stiftelse

2019/406

192

193

Entledigande samt val av ersättare efter Anders Bengtsson (EP) 
gällande uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

Avsägelse från Sven Bergman (C) gällande uppdrag som 
nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt

2019/459

2019/506

194 Motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om infrastruktur för ladd-
stolpar till elbilar

2019/507

195 Medborgarförslag om namn på gångväg i Skälderviken 2019/471

- Ärendet utgår! - Medborgarförslag om Brunnspark vid Pytteleden 2019/454
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196 Medborgarförslag rörande Ny parkering Hembygdsparken 2019/415

197 Anmälningsärenden
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KF § 182                          

Val av justerare

Carl-Gustaf Gudmundsson (C) och Mikael von Krassow (S) utses att jämte ordföranden 
justera protokollet onsdag 6 november 2019 kl. 08:00.
    
_____
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KF § 183                          

Föredragningslistan

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar: 

Bordlagda ärenden
Ärende 11 ”Val av ny lekmannarevisor i Jöns Hansson i Heagårdens stiftelse” bordläggs till 
sammanträde 25 november 2019. 

Tillkommande ärenden:
Ärende 12 A tillkommer: Avsägelse från Sven Bergman (C) från uppdraget som nämndeman 
vid Helsingborgs tingsrätt. Behandlas efter ärende 12. 

Utgående ärenden:
Ärende 15 ”Medborgarförslag om brunnspark vid Pytteleden” utgår från dagordningen.
    
_____

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-28

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 184                  Dnr   KS 2019/491  

Interpellation från Lars Nyander (S) gällande skrivelse från 
personal inom individ- och familjeomsorgen

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Robin 
Holmberg (M) gällande skrivelser från socialsekreterarna inom utredningsenheten och 
integrationsenheten om sin arbetssituation. Interpellationen innehåller följande frågor.

1) Anser KSO att detta är en godtagbar ambitionsnivå beträffande det sociala arbetet i
Ängelholms kommun?

2) Anser KSO att denna situation passar under kommunens ledord: öppenhet, omtanke och
handlingskraft?

3) Hur avser KSO säkerställa kommunens arbete för social trygghet baseras på det faktiska
sociala behovet och inte enbart ekonomiska förutsättningar?

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

I den efterföljande debatten deltar Robin Holmberg (M), Lars Nyander (S), Sven-Ingvar 
Borgquist (M), Susanne Sandström (V), Lars Carlsson (S) och Fanny Krumlinde Handreck (S).

Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Nyander (S) inkommen den 21 oktober 2019.
Svar från Robin Holmberg (M) upprättat den 25 oktober 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad. 

_____

Beslutet expedieras till:
Lars Nyander 
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KF § 185                  Dnr   KS 2019/3  

Delårsrapport per 2019-08-31

Ärendebeskrivning
Kommunledningen har sammanställt en delårsrapport med utfallet per den 31 augusti samt en 
prognos över utfallet för helåret 2019. Delårsrapporten innehåller även uppföljning av 
nämndernas verksamhetsmål samt en redogörelse för bolagens utveckling under perioden.  

Beslutsunderlag
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019
Granskning av delårsrapport 2019 Ängelholms kommun
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2019, § 174
Tjänsteutlåtande daterat den 4 oktober 2019
Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD) och Liss Böcker (C) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna delårsrapporten.

_____

Beslutet expedieras till:
Servicestöd, Ekonomi och kvalitet
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KF § 186                  Dnr   KS 2019/170  

Arbetsgivarepolicy för Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har enligt dnr 2016/864 gett HR-chef i uppdrag att se över HR:s 
styrdokument. 

Arbetsgivarepolicyn är ett övergripande styrdokument som sammanfattar Ängelholms 
kommuns personalpolitik och ersätter därmed tidigare personalpolicy antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-27. Kommunens vision och värdegrund Öppenhet, Omtanke, 
Handlingskraft samt kommunfullmäktiges mål kring medskapande medarbetare, ligger till 
grund för denna policy. Policyn kommer att kompletteras med riktlinjer för arbetsmiljö, lön 
och pension.

Policyn har tydligt medborgarfokus och anger vilka förväntningar Ängelholms kommun, som 
arbetsgivare, har på medarbetarna och vilka möjligheter som erbjuds. Arbetsgivarepolicyn 
omfattar alla medarbetare och beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt.

Den innehåller fem övergripande fokusområden agila medarbetare i samspel, kompetens och 
utveckling, vara en del av helheten, få det att hända samt lön och förmåner. I policyn beskrivs 
hur arbetsgivaren Ängelholms kommun, vill vara för att uppfattas som framgångsrik och 
intressant som arbetsgivare. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2019, § 175
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens personalutskott den 2 oktober 2019, § 28
Arbetsgivarpolicy för Ängelholms kommun
Tjänsteutlåtande från HR-chef daterat den 12 september 2019
Protokoll från central samverkan daterat den 17 september 2019

Yrkanden 
Robin Holmberg (M) och Lars Nyander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-28

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

att anta arbetsgivarepolicy för Ängelholms kommun från 2019 och tillsvidare

_____

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör
Huvuduppdragschefer
HR-chef
Kommunikationschef
Ekonomichef
Servicechef
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KF § 187                  Dnr   KS 2019/379  

Sammanträdesdagar 2020 - Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen ska fatta beslut om sammanträdesdagar för 
2020, dels för kommunfullmäktige dels för kommunstyrelsen och dess utskott.

Beslut om hur budgetprocessen ser ut 2020 är ännu inte fattat och kan komma att påverka 
sammanträdestiderna.

Nämndkansliet har tagit fram ett schema för 2020 där kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen först planerats in och därefter har nämndernas sammanträden planerats in. 
Nämnderna tar beslut om sina egna sammanträdesdagar.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 16 oktober 2019, § 176
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, § 120
Tjänstutlåtande nämndkansliet daterat den 20 augusti 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesdagar för 2020 för kommunfullmäktige 
fastställs till:

Kommunfullmäktige
27 januari
24 februari
30 mars
27 april
25 maj
22 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
23 november (budget)
30 november
21 december
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_____

Beslutet expedieras till:
Kommunikation, Kundtjänst, Nämndkansliet
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KF § 188                  Dnr   KS 2018/913  

Renhållningsordning och Regional avfallsplan 2019-2023

Ärendebeskrivning
Nordvästra Skånes Renhållning AB har tillsammans med Bjuvs kommun, Båstad 
kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms 
kommun tagit fram ett nytt förslag till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 
enligt miljöbalkens 15 kap. 41 §.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober, § 177
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, § 121
Tjänsteutlåtande för antagande av ny renhållningsordning och avfallsplan för Ängelholms 
kommun, dnr 2018/913, daterat den 20 augusti 2019.
Bilaga 1. Renhållningsordning för Ängelholms kommun
Bilaga 2. Regional avfallsplan med Ängelholms kommuns och NSR:s bilagor
Bilaga 3. Remissammanställning
Bilaga 4. Remisslista

Yrkanden 
Åsa Larsson (S) och Robin Holmberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna framlagd renhållningsordning med tillhörande avfallsplan och kommunspecifika 
bilagor för Ängelholms kommun.
_____

Beslutet expedieras till:
Nordvästra Skånes Renhållning AB, nsr@nsr.se
Miljöenheten, miljo@engelholm.se
Rune Liljenberg, rune.liljenberg@engelholm.se
Robin Pehrsson, robin.pehrsson@engelholm.se

mailto:nsr@nsr.se
mailto:miljo@engelholm.se
mailto:rune.liljenberg@engelholm.se
mailto:robin.pehrsson@engelholm.se
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KF § 189                  Dnr   KS 2019/411 MTN 2019/45

Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen får enligt bestämmelserna i miljötillsynsförordningen överlåta åt en kommunal 
nämnd att utöva den operativa tillsynen i vissa fall, om kommunfullmäktige begär det.

Miljö- och tillståndsnämnden har lämnat ett förslag om att begära att Länsstyrelsen 
överlämnar tillsyn av vattenverksamhet, enligt 11 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) till 
kommunen. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2019, § 178
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, § 122
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, daterat den 6 september 2019
Protokollsutdrag från Miljö- och tillståndsnämnden den 22 augusti 2019, § 57
Tjänsteutlåtande daterat den 15 juli 2019
Bilaga med lista över berörda verksamheter
Länsstyrelsens beslut 2014-10-06 (Lst dnr 504-14595-14) om överlåtelse av tillsyn enligt 
miljöbalken
Länsstyrelsens beslut 2018-07-06 (Lst dnr 504-27079-17), komplettering av överlåtelse av
tillsyn enligt miljöbalken

Yrkanden 
Anders Davidsson (M), Magnus Jonsson (S), Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Linda 
Persson (KD) och Eric Sahlvall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att med stöd av 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära att Länsstyrelsen i Skåne 
län till kommunen överlåter:

Tillsynen av vattenverksamhet, enligt 11 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) som är en del av 
verksamheten på de tillståndspliktig täkter där kommunen har tillsyn över den miljöfarliga 
verksamheten (4 kap. 2-3 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)). Berörda verksamheter 
listas i bilaga till detta beslut
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Tillsynen av vattenverksamhet som är del av verksamheten på anmälningspliktiga täkter (4 
kap. 4-5 §§ miljöprövningsförordningen)

Tillsynen ska övergå till Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholm senast 2021-01-01. 

Om Länsstyrelsen i Skåne län inte bifaller begäran önskar Kommunfullmäktige att
Länsstyrelsen i enlighet med 26 kap. 4 § miljöbalken överlämnar ärendet till Regeringen för
avgörande.

_____

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Miljö- och tillståndsnämnden
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KF § 190                  Dnr   KS 2019/65 NKIF 2019/46 

Motion från Mikael von Krassow m fl (S) om ljusshow vid nyår och 
andra arrangemang

Ärendebeskrivning
Mikael von Krassow (S) har inkommit med en motion om att Ängelholms kommun ska byta 
ut det traditionella fyrverkeriet till en mer miljövänlig lasershow, och refererar bland annat till 
Västerås, Jönköping och Borås som valt ljusspel vid sina nyårsfiranden. 

Kultur och stad har varit i kontakt med de omnämnda kommunerna för att undersöka 
kostnadsbild och andra praktiska förutsättningar för genomförandet av ljusshower. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid har behandlat ärendet den 17 juni med beslut om att 
föreslå fullmäktige bifalla motionen och tillskjuta 400 tkr till nyårsfirandet 2021

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 16 oktober 2019 § 179
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2 oktober 2019 § 123
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 12 augusti 2019
Motion från Mikael von Krassow (S) daterad den 28 januari 2019
Sammanträdesprotokoll kommunstyresen daterat den 28 januari 2019
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 2 maj 2019

Yrkanden 
Charlotte Engblom Carlsson (L) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut att motionen ska anses besvarad.

Mikael von Krassow (S), Susanne Jönsson (S), Susanne Sandström (V) och Jim Brithén (EP) 
yrkar bifall till motionen.

Patrik Ohlsson (SD) yrkar avslag på motionen.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen 
besvarad, dels bifall till motionen och dels bifall till avslag på motionen. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige beslutat anse motionen besvarad.
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Omröstning begärs. Huvudförslag är kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses 
besvarad. Ledamot som vill att yrkandet om bifall till motionen ska utgöra motförslag i 
huvudomröstningen röstar JA. Ledamot som vill att yrkandet om att avslå motionen ska 
utgöra motförslag i huvudomröstningen röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 18 JA-röster mot 9 NEJ-röster. 24 ledamöter avstår från att rösta. 
Se omröstningslista 1. Ordföranden finner att yrkandet om att bifalla motionen utses till 
morförslag. 

Huvudomröstning verkställs där JA-röst är för bifall till kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad och NEJ-röst för bifall till motionen.

Omröstningen faller ut med 24 JA-röster, 18 NEJ-röster och 9 som avstår från att rösta. Se 
omröstningslista 2. Således har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag 
till beslut att motionen ska anses besvarad. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad

_____

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet enligt följande:

”Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag och mot beslutet att avslå motionen. Motionen 
om att hitta andra sätt att fira in nyår på än med fyrverkerier är både modern och klok. Allt färre företag 
väljer att sälja fyrverkerier kring nyår. Ofta med motiveringen om vilka problem och skador detta orsakar för 
både djur och människor.
Förslaget handlar inte om att ställa in några festligheter utan om att byta ut fyrverkerierna mot ett annat 
skådespel på himlen, en ljusshow. Nämnden för kultur, idrott och fritid har redan i juni i år fattat beslut om 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och tillskjuta medel inför nyårsfirandet 2021.

Vi socialdemokrater blir förvånade över att alliansen väljer att avslå en motion som denna. Särskilt eftersom 
samtliga partiers representanter kvällen innan dagens möte medverkat på naturskyddsföreningens utfrågningar 
gällande klimatet och vad vi som politiker gör för att minska påverkningarna på vår miljö. Där konstaterade 
alla politiker att vi måste gå från ord till handling och att vi snabbt ska börja ta beslut där miljön får ett 
större fokus. I stort och smått.
Det lät riktigt bra men höll tydligen bara till första mötet dagen efter.”
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Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet enligt följande:

”Sverigedemokraterna yrkade avslag till motionen av flera skäl, och vill därför reservera oss
till förmån för det yrkandet. Nyårsfyrverkerier är en tradition i Sverige sedan ett antal
decennier tillbaka. Lasershower och liknande former av ljusspel vid nyår är det inte. Ett skäl som ofta nämns 
för att anordna kommunalt nyårsfyrverkeri är att få kommuninvånare att titta på dessa istället för att köpa 
egna fyrverkerier. Överger kommunen nyårsfyrverkerierna så kommer ett okänt, men högst troligt märkbart, 
antal invånare i främst centrum att köpa egna nyårsraketer. Förutom större miljöpåverkan så riskerar vi då 
även fler personskador och ett ökat smällande. Det är känt att djur kan bli skrämda av nyårsfyrverkerier, och 
i princip enbart av ljudet. Kommunalt anordnat fyrverkeri sker under ett mycket begränsat tidsspann och har 
fokus på ljus och inte på ljud. De är således en mycket liten del av det totala problemet. 

Vi vet att fyrverkerier med ljusspel/lasershow vore dyrare initialt. Hur kostnadsbilden kommer se ut därefter 
är inte klarlagt, men ljusspel/lasershow kommer även framledes att kosta pengar. Bl.a gäller det i form av hög 
energiförbrukning och underhåll av utrustning, vilket är kostnader vi inte har med fyrverkerier. 

Vi förutsätter från Sverigedemokraternas sida att kommunen liksom i all annan hantering följer teknikens 
utveckling och tar miljömässiga hänsyn. I dag finns nyårsraketer som är både tystare och mer miljövänliga än 
förr, och vi har kommuner (t.ex Sölvesborg) som redan gått ut med att de fr.o.m i år kommer satsa på tysta 
fyrverkerier. Vi ser inga problem med att Ängelholms kommun också går i den riktningen.”

_____ 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

_____

Beslutet expedieras till:
Motionären
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Kultur- och stad, Maria Birgander, Susann Toft



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-28

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Omröstningslista nr. 1
JA=bifall motion, NEJ=avslag motionen

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår
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  
Daniel Jönsson                          (M)                                               X  
Ola Carlsson                            (M)                                               X  
Maija Rampe (M)       Magnus Nson-Engelbäck (M)                  X  
Anders Davidsson                        (M)                                               X  
Rune Johansson                          (M)                                               X  
Jan Olof Sewring (M)       Cornelis Huisman (M)                       X  
Johnny Hagman                           (M)                                               X  
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X  
Susanne Resmark (M)       Per Skantz (M)                              X  
Liss Böcker                             (C)                                               X  
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X  
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)                                               X  
Lennart Nilsson                         (C)                                               X  
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X  
Eric Sahlvall                           (L)                                               X  
Anita Rosén                             (L)                                               X  
Linda Persson                           (KD)                                              X  
Petra Oddson (KD)      Lennart Engström (KD)                       X  
Lars Nyander                            (S)                                               X    
Åsa Larsson                             (S)                                               X    
Mikael von Krassow                      (S)                                               X    
Emma Yngvesson                          (S)                                               X    
Magnus Jonsson                          (S)                                               X    
Pia Radil (S)       Ale Holm (S)                               X    
Lars Carlsson                           (S)                                               X    
Susanne Jönsson                         (S)                                               X    
Arne Jönsson                            (S)                                               X    
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X    
Lars-Olle Tuvesson (S)       Fanny Krumlinde Handreck (S)                X    
Karin Bergström                         (S)       Tommy Jönsson (S)                          X    
Susanne Sandström                       (V)                                               X    
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X    
Helena Böcker                           (MP)      Anna Lonningen (MP)                         X    
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X   
Johan Wifralius                         (SD)                                              X   
Birgitta Markevärn                      (SD)                                              X   
Marie Wifralius                         (SD)                                              X   
Anders Ingvarsson (SD)      Alexander Johnsson (SD)                     X   
Karin Jansson                           (SD)      Rose-Marie Broman  (SD)                     X   
Mats Sahlin                             (SD)                                              X   
Dorthe Sjöholm                          (SD)      Bengt Bengtsson  (SD)                       X   
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X   
Jim Brithén                             (EP)                                              X    
Anders Bengtsson                        (EP)      Måns Irhammar (MP)                          X    
Pia Ohrberg                             (EP)                                              X    

Summa: 18 9 24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-28

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Omröstningslista nr. 2
JA=besvarad NEJ=bifall motionen

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår
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    
Daniel Jönsson                          (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe (M)       Magnus Nson-Engelbäck (M)                  X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)                                               X    
Jan Olof Sewring (M)       Cornelis Huisman (M)                       X    
Johnny Hagman                           (M)                                               X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Susanne Resmark (M)       Per Skantz (M)                             X    
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)                                               X    
Lennart Nilsson                         (C)                                               X    
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)                                               X    
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson (KD)      Lennart Engström (KD)                       X    
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)                                               X   
Pia Radil (S)       Ale Holm (S)                                X   
Lars Carlsson                           (S)                                               X   
Susanne Jönsson                         (S)                                               X   
Arne Jönsson                            (S)                                               X   
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X   
Lars-Olle Tuvesson (S)       Fanny Krumlinde Handreck (S)                X   
Karin Bergström                         (S)       Tommy Jönsson (S)                           X   
Susanne Sandström                       (V)                                               X   
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X   
Helena Böcker                           (MP)      Anna Lonningen (MP)                          X   
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X  
Johan Wifralius                         (SD)                                              X  
Birgitta Markevärn                      (SD)                                              X  
Marie Wifralius                         (SD)                                              X  
Anders Ingvarsson (SD)      Alexander Johnsson (SD)                     X  
Karin Jansson                           (SD)      Rose-Marie Broman (SD)                       X  
Mats Sahlin                             (SD)                                              X  
Dorthe Sjöholm                          (SD)      Bengt Bengtsson (SD)                         X  
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X  
Jim Brithén                             (EP)                                              X   
Anders Bengtsson                        (EP)      Måns Irhammar (EP)                           X   
Pia Ohrberg                             (EP)                                              X   

Summa: 24 18 9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-28

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 191                  Dnr   KS 2019/418  

Fyllnadsval av ny ersättare i nämnden för kultur, idrott och fritid 
på vakant plats (S)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019, § 174, att utse Anton Nyroos (S) till 
ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid och lämna ersättarplatsen efter Anton vakant 
tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige den 30 september 2019, § 174

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att till ny ersättare i nämnden för kultur, idrott och fritid på vakant plats utse Daniel Coloka (S).

_____

Beslutet expedieras till:
Daniel Coloka
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Nämndsekreterare/FMS
HR Servicecenter



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-28

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 192                  Dnr   KS 2019/459  

Entledigande samt val av ersättare efter Anders Bengtsson (EP) 
gällande uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare 
i kommunfullmäktiges valberedning

Ärendebeskrivning
Anders Bengtsson (EP) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ledamot i kommun-
fullmäktige och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anders Bengtsson (EP) inlämnad den 2 oktober 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Anders Bengtsson (EP) från ovan nämnda uppdrag,

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ny ledamot i kommunfullmäktige,

att lämna uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning vakant tillsvidare.

_____

Beslutet expedieras till:
Anders Bengtsson
Länsstyrelsen
Kommunfullmäktiges valberedning
Nämndsekreterare/FMS
HR Servicecenter



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-28

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 193                  Dnr   KS 2019/506  

Avsägelse från Sven Bergman (C) från uppdraget som nämndeman 
vid Helsingborgs tingsrätt

Ärendebeskrivning
Sven Bergman (C) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som nämndeman vid 
Helsingborgs tingsrätt. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Sven Bergman (C) inkommen den 28 oktober 2019. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Sven Bergman (C) från uppdraget som nämndeman i Helsingborgs tingsrätt, 
samt

att lämna uppdraget vakant tillsvidare.  

_____

Beslutet expedieras till:
Sven Bergman
Helsingborgs tingsrätt
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-28

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 194                  Dnr   KS 2019/507  

Motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om infrastruktur för laddstolpar 
till elbilar

Ärendebeskrivning
Arne Jönsson m.fl. (S) har lämnat in en motion med förslag att kommunen tar fram en strategi 
för laddstationer som ska säkra elladdning i alla kommundelar och möjliggöra platser där 
laddstolpar kan placeras genom avtal med operatörer som tillhandahåller laddstolpar. 

Beslutsunderlag
Motion från Arne Jönsson m.fl. (S), inkommen den 28 oktober 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-28

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 195                  Dnr   KS 2019/471  

Medborgarförslag om namn på gångväg i Skälderviken

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit med förslag att namnge gångväg i Skälderviken som går från
slutet av Svanvägen ned mot Bjärevägen till ”Farmors backe”.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 5 september 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid. 

_____

Beslutet expedieras till:
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
Nämndsekreterare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-28

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 196                  Dnr   KS 2019/415  

Medborgarförslag rörande ny parkering vid Hembygdsparken

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att trottoaren på Danielslundsgatans norra sida, mellan Lergöksgatan 
och Violgatan, görs om till parkeringsplatser.  

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 1 september 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförlaget till Samhällsbyggnadsnämnden

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndsekreterare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-28

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

 
KF § 197                         

Anmälningsärenden

17 Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommun- KS 2019/418
 Fullmäktige efter Kjell-Arne Nilsson (S)

18 Granskning av delårsrapport januari-augusti 2019, KS 2019/123
Räddningstjänsten Skåne Nordväst

   
_____
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