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  Beslutande 
Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare  
Elisabeth Kullenberg, ordförande                           (M)                                                 
Robin Holmberg, ej § 127 p.g.a. jäv (M)  
Sven-Ingvar Borgquist, ej § 127 p.g.a. jäv                    (M)                                                 
Christina Hanstål                        (M)                                                 
Tomas Fjellner                           (M)        Göran Larsson                                         
Ingela Sylwander, ej § 128 p.g.a. jäv (M)         
Per Skantz                               (M)                                                 
Ola Carlsson                             (M)                                                 
Maija Rampe (M)         
Anders Davidsson                         (M)        Alf Carlsson                                         
Cornelis Huisman                         (M)                                                 
Johnny Hagman                            (M)                                                 
Karl-Erik Asp                            (M)                                                 
Susanne Resmark (M)         
Hannes Petersson (M)  
Liss Böcker                              (C)                                                 
Rasmus Waak Brunkestam                   (C)                                                 
Carl-Gustaf Gudmundsson                  (C)                                                 
Lennart Nilsson (C)         
Charlotte Engblom Carlsson               (L)                                                 
Eric Sahlvall (L)        Kerstin Lingebrant Vinka 
Anita Rosén                              (L)                                                 
Linda Persson                            (KD)                                                
Petra Oddson (KD)        
Anne-Marie Lindén (MP)  
Helena Böcker (MP) Karl-Otto Rosenqvist 
Lars Nyander, ej § 127 p.g.a. jäv                            (S)                                                 
Åsa Larsson                              (S)                                                 
Mikael von Krassow                       (S)                                                 
Emma Yngvesson                           (S)                                                 
Magnus Jonsson                           (S)                                                 
Ale Holm                                 (S)                                                 
Lars Karlsson                            (S)                                                 
Susanne Jönsson                          (S)                                                 
Fanny Krumlinde Handreck                 (S)        Johnny Nguyen                                         
Britt-Marie Hansson                      (S)                                                 
Lars-Olle Tuvesson                       (S)                                                 
Tommy Jönsson                            (S)                                                 
Susanne Sandström                        (V)                                                 
Patrik Ohlsson                           (SD)                                                
Anders Ingvarsson                        (SD)                                                
Karin Jansson                       (SD)                                                
Mats Sahlin (SD)        
Pontus Myrenberg                         (SD)                                                
Alexander Johnsson (SD)        
Rose-Marie Broman (SD)        
Bengt Bengtsson                          (SD)                                                
Niklas Andersson                         (SD)       Bo Salomonsson                                         
Inger Rengstedt (EP)  
Jan Anders Brundin                           (EP)                                                
Magnus Jonsson                       (EP)                                                
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2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 120 

Val av justeringspersoner och dag för justering 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter att jämte ordföranden 
justera protokollet digitalt tisdag den 6 september: Charlotte Engblom Carlsson (L) 
och Magnus Jonsson (EP).  
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KF § 121 

Föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:  
 
Följande ärenden tillkommer: 
 
19. Motion från EngelholmsPartiet om att uppföra en simhall i anslutning till 
      Arenaområdet 
20. Motion från EngelholmsPartiet – Nytt kulturhus 
21. Motion från EngelholmsPartiet om att behålla nuvarande Stadshus som 
      Stadshus 
22. Motion från EngelholmsPartiet om att anlägga ett friluftsbad i Ängelholm 
 
23. Motion från Sverigedemokraterna om högre andel kommunala  
      parkeringsplatser 
24. Motion från Sverigedemokraterna om införande av policy för 
      modersmålsundervisning 
25. Motion från Sverigedemokraterna om att införa integrationsplikt i Ängelholms  
      kommun enligt Vellingemodellen 
 
Ovanstående motioner behandlas under rubrik Inkomna motioner, efter ärende 15 
Motion från Sverigedemokraterna om gymnasial utbildning med innebandy-
inriktning. 
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KF § 122 Dnr. KS 2022/414 

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg (M) från Magnus Jonsson (EP) 
angående kostnaderna för Klippanvägens förlängning 

Ärendebeskrivning 
Magnus Jonsson (EP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg (M) om kostnaderna för Klippanvägens förlängning. 
Interpellationen innehåller följande frågor:  
 
1. Vad är den totala, aktuella, uppdaterade kostnadsberäkningen för 
    byggnationen av Klippanvägens förlängning. Från Östergatan och fram till 
    Havsbadsvägen, inklusive rondellerna och allt övrigt som behövs och beräknas 
    ingå i projektet? 
     
    Vi frågar alltså efter både totalkostnaden och delkostnaderna inom projektet. 
    Några av delkostnaderna gäller givetvis även kostnaden för rivning och 
    borttransportering av befintlig bro, förstärkning av å-kanter, bullerskydd o.s.v. 
 
2. Var anser den nuvarande politiska majoriteten i Ängelholm att gränsen går 
    för vad som är försvarbart kostnadsmässigt? Eller är Klippanvägens 
    förlängning så nödvändig att det får kosta vad det vill? 
 
Robin Holmberg (M) svarar i enlighet med skriftligt svar.  
 
Magnus Jonsson (EP) tackar för svaret.  

Beslutsunderlag 
Svar från Robin Holmberg (M), upprättat den 26 augusti 2022 
Interpellation från Magnus Jonsson (EP) inkommen den 10 augusti 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse interpellationen besvarad. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Magnus Jonsson 
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KF § 123 Dnr. KS 2022/425 

Interpellation ställd till nämnden för omsorg och 
stöds ordförande Ingela Sylwander (M) från  
Magnus Jonsson (EP) angående valinformation till 
boende på särskilda boenden i Ängelholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Magnus Jonsson (EP) har ställt en interpellation till nämnden för omsorg och stöds 
ordförande Ingela Sylwander (M) om valinformation till boende på särskilda 
boenden i Ängelholms kommun. Interpellationen innehåller följande frågor:  
 
1. Finns det direktiv och rutiner som säkerställer att kommunmedborgare 
    mantalsskrivna på ett särskilt boende i dagsläget, oavsett vem som är 
    utförare, erhåller samhällsinformation? 
 
2. Om svaret på fråga är ett nej kommer du som ordförande i Nämnden för 
    omsorg och stöd agera för att valinformation som klassas som 
    samhällsinformation kan komma alla till del allt enligt demokratins grundstenar? 
 
Ingela Sylwander (M) svarar i enlighet med skriftligt svar.  
 
Jan Anders Brundin (EP) tackar för svaret.  
 
I den efterföljande debatten deltar även Patrik Ohlsson (SD). 
 

Beslutsunderlag 
Svar från Ingela Sylwander (M), upprättat den 24 augusti 2022 
Interpellation från Magnus Jonsson (EP), inkommen den 18 augusti 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse interpellationen besvarad.  

Beslutet ska expedieras till 
• Magnus Jonsson 
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Utdragsbestyrkande 

 

KF § 124 Dnr. KS 2022/296 

Angående förhyrning av ersättningsboende för 
Solängens vårdboende 

Ärendebeskrivning 
Delar av Solängens vårdboende skadades i samband med branden på Södra 
Sjukhusområdet i mars 2022. Boendet drivs, på kommunens uppdrag, av Attendo. 
De boende har med anledning av den uppkomna situationen flyttats till ett särskilt 
boende i Laholms kommun. Detta avtal gäller fram till och med 2022-08-31. Det 
finns därför behov av att hitta en lösning för perioden från september 2022 till 
november 2023 då det nya äldreboendet på Fridhem tas i bruk. 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2022 att godkänna förhyrningen av  
Villa Gåsen Vardaga AB fram till dess det nya särskilda boendet på Fridhem är 
färdigställt. Kommunfullmäktige har nu att fatta beslut om finansieringen av 
förhyrningen.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 8 juni 2022, § 156 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 maj 2022, § 100 
• Tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 
• Avtal om andrahandsuthyrning, Vardaga Äldreomsorg AB 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att tillföra 320 000 kr till Nämnden för omsorg och stöds ram för finansiering av 
utökad nattbemanning,  

att finansiering sker genom att minska kommunens resultat år 2022 med 320 000 
kr, samt 

att överlämna ärendet till budgetberedningen. 
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Beslutet ska expedieras till 
• SST, Ekonomi och kvalitet 
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KF § 125 Dnr. KS 2022/123 

Ansökan om att bli försökskommun gällande småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) 

Ärendebeskrivning 
Regeringen gav den 12 november 2020 en särskild utredare i uppdrag att utreda om 
och i så fall hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i Sverige, 
under förutsättning att Systembolagets monopol säkras. Ett ordförandeförslag med 
förslag till yttrande från Ängelholms kommun har tagits fram. Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 2022 att godkänna yttrande samt att föreslå 
kommunfullmäktige att Ängelholms kommun ska ansöka om att bli 
försökskommun för gårdsförsäljning och uppmana familjen Helsingborg att göra 
detsamma.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 8 juni 2022, § 158 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 25 maj 2022, § 102 
• Ordförandeförslag Yttrande över remiss om betänkandet En möjlighet till 

småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95), dnr S2022/00562, 
daterat den 9 maj 2022. 

• Yttrande över remiss om betänkandet En möjlighet till småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95), dnr S2022/00562. 

• Remissmissiv betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av 
alkoholdrycker (SOU 2021:95), daterat den 31 januari 2022. 

• En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker, SOU 2021:95, 
daterad 2021. 

Deltar inte i beslutet 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) meddelar att Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 
Robin Holmberg (M), Magnus Jonsson (EP), Liss Böcker (C),  
Charlotte Engblom-Carlsson (L), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD), 
Rasmus Waak Brunkestam (C), Jan Anders Brundin (EP) och Johnny Hagman (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Åsa Larsson (S), BrittMarie Hansson (S), Susanne Sandström (V) och Lars Nyander 
(S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet.  

Proposition och omröstning 
Ordföranden Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut, dels avslag på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut rösta JA.  
Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut röstar NEJ.  
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster, 13 NEJ-röster och 3 ledamöter som avstår 
från att rösta. Se omröstningslista 1.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att Ängelholms kommun ska ansöka om att bli försökskommun för 
gårdsförsäljning samt  

att översända yttrandet till familjen Helsingborg med uppmaning att göra 
detsamma. 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet:  

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att vara försökskommun för 
alkoholförsäljning på andra ställen än systembolaget. Det remissvar som ordförande 
i Kommunstyrelsen daterade 2022-02-10 som ligger till grund för dagens beslut 
saknar utredning om förslagets påverkan på folkhälsan, alkoholkonsumtion och inte 
minst barnperspektivet. Det var ensidigt fokuserat på näringslivsfrågor - men 
alkohol är ju inte vilken vara som helst. Ärendet togs upp på kommunstyrelsen 9/5. 
Under de tre månader som gick mellan att ordförande skrev yttrandet, tills att det 
kom upp i Kommunstyrelsen borde det funnits tid att remittera förslaget till den 
nämnd som ansvarar för folkhälsa och sociala effekter av alkoholkonsumtion och 
för utredning och redovisning hur förslaget uppfyller barnkonventionen. 
Alkohollagstiftningen är en skyddslagstiftning och då är fokus inte på  att i första 
hand prioritera företag.  
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Vi reserverar oss även mot beslutet att uppmana andra kommuner i familjen 
Helsingborg att följa Ängelholms initiativ. Det är olämpligt att genom beslut i 
kommunens högsta beslutande organ uppmana andra kommuner att ta beslut i olika 
frågor. Om vi vill påverka andra kommuner borde det ske genom dialog och direkta 
kontakter med respektive partis företrädare i den kommunen. 

-------  

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsens ordförande. 
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg. 
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  Omröstningslista 1 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst 
Robin Holmberg                           (M)                                                 X       
Sven-Ingvar Borgquist                    (M)                                                 X       
Christina Hanstål                        (M)                                                 X       
Tomas Fjellner                           (M)        Göran Larsson                            X       
Elisabeth Kullenberg                     (M)                                                 X       
Ingela Sylwander                         (M)                                                 X       
Per Skantz                               (M)                                                 X       
Ola Carlsson                             (M)                                                 X       
Maija Rampe                              (M)                                                 X       
Anders Davidsson                         (M)        Alf Carlsson                             X       
Hannes Petersson                         (M)                                                 X       
Cornelis Huisman                         (M)                                                 X       
Johnny Hagman                            (M)                                                 X       
Karl-Erik Asp                            (M)                                                 X       
Susanne Resmark                          (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)        Kerstin Lingebrant Vinka                 X       
Anita Rosén                              (L)                                                 X       
Linda Persson                            (KD)                                                X       
Petra Oddson                             (KD)                                                X       
Anne-Marie Lindén                        (MP)                                                  X   
Helena Böcker                            (MP)       Karl-Otto Rosenqvist                       X   
Lars Nyander                             (S)                                                  X     
Åsa Larsson                              (S)                                                  X     
Mikael von Krassow                       (S)                                                  X     
Emma Yngvesson                           (S)                                                  X     
Magnus Jonsson                           (S)                                                  X     
Ale Holm                                 (S)                                                  X     
Lars Karlsson                            (S)                                                  X     
Susanne Jönsson                          (S)                                                  X     
Fanny Krumlinde Handreck                 (S)        Johnny Nguyen                   X     
Britt-Marie Hansson                      (S)                                                  X     
Lars-Olle Tuvesson                       (S)                                                  X     
Tommy Jönsson                            (S)                                                  X     
Susanne Sandström                        (V)                                                  X     
Patrik Ohlsson                           (SD)                                                X       
Anders Ingvarsson                        (SD)                                                X       
Alexander Johnsson                       (SD)                                                X       
Rose-Marie Broman                        (SD)                                                X       
Niklas Andersson                         (SD)       Bo Salomonsson                           X       
Karin Jansson                            (SD)                                                X       
Mats Sahlin                              (SD)                                                X       
Bengt Bengtsson                          (SD)                                                X       
Pontus Myrenberg                         (SD)                                                X       
Magnus Jonsson                           (EP)                                                X       
Inger Rengstedt                          (EP)                                                  X   
Jan Anders Brundin                       (EP)                                                X       

Summa: 
  

35 13 3 
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KF § 126 Dnr. KS 2021/1 

Omprioritering av investeringsmedel 2022 inom 
huvuduppdrag Samhälles budgetar 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2021 (dnr KS 2021/1), om 
investeringsbudget för 2022, samt § 69, den 26 april 2022 (dnr KS 2022/3), om 
ombudgetering från 2021 till 2022. Dessa två beslut ligger till grund för 
nämndernas nuvarande investeringsbudgetar för 2022. I huvuduppdrag Samhälle 
ingår tre nämnders investeringsbudgetar, Miljö- och tillståndsnämnden (MTN), 
Nämnden för kultur, idrott och fritid (NKIF), och Samhällsbyggnadsnämnden 
(SBN).  
 
Enligt den senaste avvikelserapporten från NKIF föreligger ett prognostiserat 
underskott på 3,7 mnkr i förhållande till budget i år. Flera av anläggningsprojekten 
inom NKIF:s investeringsbudget går med kraftiga underskott i år främst p.g.a. stora 
prisuppgångar på råvaror och material.  
 
Med anledning av det har kommunstyrelsens arbetsutskott givit chefen för 
huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att göra en översyn av investeringsbudgetarna 
för de tre nämnderna och föreslå omprioriteringar inom den sammanlagda ramen.  
 
Chefen för huvuduppdrag Samhälle föreslår en omprioritering av medel från två 
projekt inom SBN:s investeringsbudget till NKIF:s. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 17 augusti 2022, 174  
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 juni 2022, § 123 
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2022 
• Ekonomisk avvikelserapport per den 30 april 2022, NKIF 2022/2 
• KS 2021/1 Uppdrag att omprioritera investeringsbudgeten för vissa nämnder 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
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Utdragsbestyrkande 

 

att överföra 1 000 tkr från projekt 91104 Fossilfria transportmedel till Nämndens 
för kultur, idrott och fritid projekt 96169 Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps 
IP, samt 

att överföra 2 740 tkr från projekt 92016 Offentliga toaletter till Nämndens för 
kultur, idrott och fritid projekt 96205 Vejbystrands IP, upprustning 

Beslutet ska expedieras till 
• Budgetchef 
• Chef huvuduppdrag Samhälle 
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Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 127 Dnr. KS 2022/65 

Ansvarsfrihet avseende 2021 för 
Samordningsförbundet NNV Skåne 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående 
parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad 
kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och 
Örkelljunga kommun. Förbundets uppdrag är att inom medlemskommunernas 
geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 17 augusti 2022, § 175 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 juni 2022, § 124 
• Tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2022 
• Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet NNV Skåne, den 17 mars 2022 
• Årsredovisning 2021, Samordningsförbundet NNV Skåne 
• Revisionsberättelse 2021 

Jäv 
Robin Holmberg (M), Lars Nyander (S) och Sven-Ingvar Borgquist (M) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Ordföranden Elisabeth Kullenberg (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner 
att ingen tjänstgörande ersättare sätts in, varpå kommunfullmäktige svarar ja.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2021. 

Beslutet ska expedieras till 
• Samordningsförbundet NNV Skåne 
• Servicestöd; Ekonomi och kvalitet 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 128 Dnr. KS 2022/242 

Ansvarsfrihet avseende 2021 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Medelpunkten tillhandahåller hjälpmedel och tillhörande 
tjänster till medlemskommunerna. Dessa är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 
Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga 
kommuner, som genom medlemskap överlåtit ansvaret för sin 
hjälpmedelsförsörjning till Medelpunkten.  
 
Målet för verksamheten är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv 
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 17 augusti 2022, § 176 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 juni 2022, § 125 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
• Årsredovisning 2021, Kommunalförbundet Medelpunkten 
• Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut och årsredovisning 

Jäv 
Ingela Sylwander (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
 
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner 
att ingen tjänstgörande ersättare sätt in, varpå kommunfullmäktige svarar ja.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja kommunalförbundet Medelpunktens direktion ansvarsfrihet för 2021. 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunalförbundet Medelpunkten 
• Servicestöd; Ekonomi och kvalitet 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 129 Dnr. KS 2022/150 

Minnesgåvor - upphävande av beslut 

Ärendebeskrivning 
Ängelholms kommun delar ut minnesgåva till sin personal efter 25 års anställning. 
Även efter 15 respektive 20 års anställning uppvaktas personal (vid avgång). 
Principer och arbetsfördelning finns i bestämmelser som antagits av 
kommunfullmäktige 2013-05-27 med tillhörande bestämmelser KFS(Kommunal 
författningssamling) 522. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 17 augusti 2022, § 177 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 juni 2022, § 126 
• Tjänsteutlåtande, HR-enheten, 2022-05-23 
• Protokoll, kommunfullmäktige, 2013-05-27, §132 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut från 2013-05-27 med tillhörande 
bestämmelser, KFS 522,  

att nuvarande regler tillämpas till och med utdelning av minnesgåva år 2022, samt 

att överlämna till kommundirektören att ta fram rutiner för hantering av 
minnesgåvor som gäller för utdelning från och med 2023 och framåt. 

Beslutet ska expedieras till 
• HR-enheten, hr@engelholm.se 

mailto:hr@engelholm.se


  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 130 Dnr. KS 2022/40 

Försäljning av Rebbelberga 26:51 till Rebbelberga 
26:51 Fastighets AB 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Rebbelberga 26:51 är belägen i Åkerslunds industriområde, Ängelholm, 
och är den sista lediga tomten i aktuellt område. 

Rebbelberga 26:51 Fastighets AB avser äga och förvalta fastigheten. Bolaget ämnar 
uppföra en byggnad för lager och kontor till förmån för Lobomatic AB, ett 
grossistbolag inom järn- och bygghandeln. Rebbelberga 26:51 Fastighets AB och 
Lobomatic AB ingår i samma ägarstruktur.  

Genom att fastighetsbolaget förvärvar Rebbelberga 26:51 inom detaljplanerat 
verksamhetsområde i Åkerslunds industriområde kan grossistbolaget flytta sin 
verksamhet från Helsingborg till större och bättre anpassade lokaler i Ängelholm.  

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Åkerslund.  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Rebbelberga 26:51 Fastighets 
AB upprättat förslag till köpekontrakt. Rebbelberga 26:51 Fastighets AB har 
undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 17 augusti 2022, § 178 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 juni 2022, § 127 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 februari 2022 
• Av Rebbelberga 26:51 Fastighets AB signerat köpekontrakt  
• Kartskiss 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

att  godkänna upprättat köpekontrakt med Rebbelberga 26:51 Fastighets AB 
avseende Rebbelberga 26:51. 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 131 Dnr. KS 2022/319 

Försäljning av del av Munka-Ljungby 34:6 till  
KPÄML AB 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Munka Ljungby 34:6 är belägen i Tofta industriområde, Munka 
Ljungby.  

KPÄML AB avser uppföra två separata byggnader med verksamhetslokaler till 
förmån för hyresgäster. Etableringen väntas sysselsätta ett 30-tal personer. 

Genom att bolaget förvärvar del av Munka Ljungby 34:6 inom detaljplanerat 
verksamhetsområde i Tofta industriområde kan de expandera sin verksamhet 
utanför Stockholmsregionen och möjliggöra för nya företagsetableringar i Munka 
Ljungby. 

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Tofta.  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med KPÄML AB upprättat 
förslag till köpekontrakt. KPÄML AB har undertecknat. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 17 augusti 2022, § 179 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 juni 2022, § 128 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 juni 2022 
• Av KPÄML AB signerat köpekontrakt  
• Kartskiss 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

att  godkänna upprättat köpekontrakt med KPÄML AB avseende del av  
Munka Ljungby 34:6. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 132 Dnr. KS 2020/433 

Plan för tillväxt i kommunens tätorter 2022-2032 

Ärendebeskrivning 
En plan för tillväxt i kommunens tätorter 2022-2032 är framtagen till följd av ett 
beredningsuppdrag om att utveckla tätorterna i Ängelholms kommun. Planen för 
tillväxt omfattar de tätorter som beredningen valt att utgå ifrån: Ausås, Hjärnarp, 
Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby, Strövelstorp och Össjö. Syftet med planen 
för tillväxt är att belysa förutsättningarna i tätorterna i kommunen och att ge förslag 
på hur tätorterna kan utvecklas på ett hållbart sätt i framtiden. Planen för tillväxt är 
tänkt att ligga till grund för kommande planering och utveckling i områdena. 
Planen utgör en politisk viljeinriktning inför kommande översiktsplan. 

Planen för tillväxt var på samråd under perioden 6 april – 16 maj 2021. Under 
samråd gavs myndigheter, bolag, politiska partier, företag, föreningar och 
organisationer samt fastighetsägare möjlighet att yttra sig. Under samrådet fanns 
planen tillgänglig på kommunens webb och digitala samrådsmöten genomfördes. 
Planen för tillväxt var därefter på utställning under perioden 11 februari – 13 mars 
2022. Under utställningen fanns planen tillgänglig på kommunens webb och fysiska 
utställningsmöten genomfördes i tre av tätorterna. Under utställningens gavs 
parterna möjlighet att yttra sig igen. Totalt 30 yttranden inkom under utställningen. 
Nu tas planen för tillväxt i kommunens tätorter upp för antagande.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 17 augusti 2022, § 186 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 juni 2022, § 133 
• Tjänsteutlåtande Plan för tillväxt i kommunens tätorter 2022-2032, daterat 31 

maj 2022 
• Plan för tillväxt i kommunens tätorter 2022-2032, antagandehandling reviderad 

efter kommunstyrelsens sammanträde 17 augusti 2022 
• Utställningsutlåtande Plan för tillväxt i kommunens tätorter 2022-2032 

Yrkande 
Robin Holmberg (M), Åsa Larsson (S), Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD),  
Jan Anders Brundin (EP), Linda Persson (KD) och Charlotte Engblom-Carlsson (L) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta planen för tillväxt i kommunens tätorter 2022-2032. 
 

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner begäran från Patrik Olsson (SD) om att få lämna en 
protokollsanteckning.  

”Sverigedemokraterna välkomnar tillväxtplanen i kommunens tätorter och ser den 
som viktig eftersom den riktar sig mot kommunens mindre tätorter. I en tid av 
kraftig befolkningsökning är det viktigt att denna sprids över kommunen, både för 
att minska risken för överexploatering i Ängelholms tätort och för att gynna 
småorterna så att de kan upprätthålla ett tillräckligt befolkningsunderlag för en god 
lokal service. 

En synpunkt vi vill framföra är vikten av att stämma av förändrat 
befolkningsunderlag med kollektivtrafikens trafikförsörjningsplan. Ökat 
befolkningsunderlag kan påverka möjligheten uppfylla kriterier för utökad 
kollektivtrafik. Det är viktigt att den frågan bevakas och kommuniceras i det här 
sammanhanget, med Region Skåne. 

Ännu ett medskick är att kommunens översiktsplan vid kommande revideringar 
behöver följa den här planen ur olika aspekter, t.ex vad gäller att betrakta samtliga i 
planen nämnda tätorter som områden för bostads- och verksamhetsbebyggelse. 

Vi har slutligen en synpunkt vad gäller avsnittet om Össjö. Vi vill där 
uppmärksamma på att det område som anges som planerat för bostäder i den norra 
delen av byn, i nuläget utgörs av skogsmark. Det område som det pratas om i byn 
för nya bostäder ligger något längre öster ut, direkt väster om Klippanvägen.” 

-----  

Ordförande godkänner begäran från Jan Anders Brundin (EP) om att få lämna 
följande protokollsanteckning: 

”Vi tycker det är en bra plan. Men en del information i texten behöver uppdateras, 
vilket vi anser bör göras omgående.” 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 133 Dnr. KS 2022/368 

Motion från Sverigedemokraterna om gymnasial 
utbildning med innebandyinriktning 

Ärendebeskrivning 
Patrik Ohlsson m.fl. (SD) har lämnat in motion med förslag om utredning av 
förutsättningarna för att starta en gymnasial utbildning med innebandyinriktning i 
Ängelholms kommun.  

Beslutsunderlag 
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD), inkommen den 23 juni 2022.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen.  

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 134 Dnr. KS 2022/435 

Motion från EngelholmsPartiet om att uppföra en 
simhall i anslutning till Arenaområdet 

Ärendebeskrivning 
Magnus Jonsson m.fl. (EP) har lämnat en motion med förslag att Ängelholms 
kommun arbetar för att en simhall uppförs i eller i anslutning till Arenaområdet.  

Beslutsunderlag 
Motion från Magnus Jonsson m.fl. (EP), inkommen den 29 augusti 2022.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen.  

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 135 Dnr. KS 2022/436 

Motion från EngelholmsPartiet – Nytt Kulturhus 

Ärendebeskrivning 
Magnus Jonsson m.fl. (EP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
förslag att ett nytt kulturhus uppförs i centralorten.  

Beslutsunderlag 
Motion från Magnus Jonsson m.fl. (EP), inkommen den 29 augusti 2022. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen.  

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 136 Dnr. KS 2022/437 

Motion från EngelholmsPartiet om att behålla 
nuvarande Stadshus som Stadshus 

Ärendebeskrivning 
En motion från Magnus Jonsson m.fl. (EP) har inkommit med förslag om den 
befintliga byggnaden ”Stadshuset” förblir Stadshus och att det renoveras och 
kompletteras med en anslutande nybyggnation.  

Beslutsunderlag 
Motion från Magnus Jonsson m.fl. (EP), inkommen den 29 augusti 2022. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen.  

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 137 Dnr. KS 2022/438 

Motion från EngelholmsPartiet om att anlägga ett 
Friluftsbad i Ängelholm 

Ärendebeskrivning 
Magnus Jonsson m.fl. (EP) har inkommit med motion om att Ängelholms 
kommun bygger ett friluftsbad på lämplig plats i centralorten i enlighet med 
motionens intentioner.  

Beslutsunderlag 
Motion från Magnus Jonsson m.fl. (EP), inkommen den 29 augusti 2022. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen.  

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 138 Dnr. KS 2022/439 

Motion från Sverigedemokraterna om högre andel 
kommunala parkeringsplatser 

Ärendebeskrivning 
Patrik Ohlsson m.fl. (SD) har inkommit med en motion om att öka den 
kommunala andelen av de offentliga parkeringsplatserna i Ängelholms centrum.  

Beslutsunderlag 
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD), inkommen den 29 augusti 2022. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen.  

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 139 Dnr. KS 2022/440 

Motion från Sverigedemokraterna om införande av 
policy för modersmålsundervisning 

Ärendebeskrivning 
En motion har lämnats in av Patrik Ohlsson m.fl. (SD) om införande av en 
modersmålsundervisningspolicy för skolor. 

Beslutsunderlag 
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD), inkommen den 29 augusti 2022. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen.  

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 140 Dnr. KS 2022/441 

Motion från Sverigedemokraterna om att införa 
integrationsplikt i Ängelholms kommun enligt 
Vellingemodellen 

Ärendebeskrivning 
Patrik Ohlsson m.fl. (SD) har inkommit med en motion om införande av 
integrationsplikt anpassat till Ängelholms kommun enligt Vellingemodellen.  

Beslutsunderlag 
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD), inkommen den 29 augusti 2022. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen.  

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-08-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 141 

Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunrevisionens protokoll 2022-06-15 2022/19 

Protokoll 220620 från Länsstyrelsen fört vid inspektion av 
Överförmyndarnämnden i Ängelholm 

2022/363 

Beslut om nya minnesstenar 2022 till Walk of Fame 2020/136 
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