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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-11
Kommunstyrelsen

KS § 213

Dnr. KS 2019/279

Motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om busskort till äldre från
fyllda 70 år
Ärendebeskrivning
Arne Jönsson har inkommit med en motion om att Ängelholms kommun ska sänka
åldersgränsen för gratis busskort s.k seniorkort från 75 år till 70 år.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 oktober 2019
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 19 september 2019
Motion från Arne Jönsson (S) m fl. inkommen den 27 maj 2019
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut (avslå motionen) från: Eric Sahlvall (L), Patrik
Ohlsson (SD), Liss Böcker (C), Ola Carlsson (M) och Lennart Engström (KD).
Bifall till motionen från Lars Nyander (S).
Beslutsgång och omröstning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de vill bifalla förslaget till beslut om avslag till
motionen eller om man vill bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår
motionen.
Omröstning begärs.
Ordföranden anger att ja-röst är för avslag till motionen och nej-röst är bifall till motionen.

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-11
Kommunstyrelsen

Med 10 röster mot 3 finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår motionen.
Ledamot
Liss Böcker (C)
Lars Nyander (S)
Patrik Ohlsson (SD)
Eric Sahlvall (L)
Linda Persson (KD) Lennart Engström (KD)
Åsa Larsson (S)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Johan Wifralius (SD) Marie Wifralius
Ola Carlsson (M)
Fanny Krumlinde Handreck (S)
Maija Rampe (M)
Christina Hanstål (M)
Robin Holmberg (M)
SUMMA

JA
X

NEJ
X

x
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
10

3

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
_____
Reservation
Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och Fanny Krumlinde Handreck (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
”Vi Socialdemokrater anser att det finns många vinster med att sänka ålder till 70 år för
möjligheten att använda seniorkorten i kollektivtrafiken i Ängelholm.
Fler äldre kan använda kollektivtrafiken och blir därför inte beroende av sin bil i samma
utsträckning. Färre kommer troligen att nyttja bilen för kortare resor vilket bidrar till en bättre
stadsmiljö samtidigt som fler centrala parkeringsplatser görs tillgängliga.
På sikt bör en dialog föras mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne för att få sina
regelverk gällande möjligheterna för äldre att använda sig av kollektivtrafiken att harmoniseras.
Det skulle innebära en större frihet för våra äldre medborgare att kunna röra sig över
kommungränserna utan att hamna mellan olika regelverk.”
_____

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-11
Kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till:
Motionären

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 136

Dnr KS 2019/279

Motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om busskort till äldre från
fyllda 70 år
Ärendebeskrivning
Arne Jönsson har inkommit med en motion om att Ängelholms kommun ska sänka
åldersgränsen för gratis busskort s.k seniorkort från 75 år till 70 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 19 september 2019
Motion från Arne Jönsson (S) m fl. inkommen den 27 maj 2019
Yrkanden
Lars Nyander (S) yrkar bifall till motionen.
Liss Böcker (C), Robin Holmberg (M), Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) yrkar
avslag till motionen.
Beslutsgång och omröstning
Ordföranden frågar arbetsutskottet om man vill bifalla förslag till beslut om avslag till
motionen eller om man vill bifalla motionen. Ordföranden finner att arbetsutskottet avslår
motionen.
Omröstning begärs.
Ordföranden anger att ja-röst är för avslag till motionen och nej-röst är bifall till motionen.
Med 4 röster mot 1 finner ordföranden att arbetsutskottet avslår motionen.
JA-röster: Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och
Robin Holmberg (SD).
NEJ-röst: Lars Nyander (S).

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen
Reservation
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
”Vi Socialdemokrater anser att det finns många vinster med att sänka ålder till 70 år för
möjligheten att använda seniorkorten i kollektivtrafiken i Ängelholm.
Fler äldre kan använda kollektivtrafiken och blir därför inte beroende av sin bil i samma
utsträckning. Färre kommer troligen att nyttja bilen för kortare resor vilket bidrar till en bättre
stadsmiljö samtidigt som fler centrala parkeringsplatser görs tillgängliga.
På sikt bör en dialog föras mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne för att få sina
regelverk gällande möjligheterna för äldre att använda sig av kollektivtrafiken att harmoniseras.
Det skulle innebära en större frihet för våra äldre medborgare att kunna röra sig över
kommungränserna utan att hamna mellan olika regelverk.”
_____
Beslutet expedieras till:
Motionären

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)
Diarienummer

2019-09-19

Enhetschef Nämndkansliet
Mats Ulfwinger
0431-46 80 87
Mats.Ulfwinger@engelholm.se

KS 2019/279

Kommunstyrelsen

Svar på motion om Busskort till äldre från fyllda 70 år
Ärendebeskrivning
Arne Jönsson har inkommit med en motion om att Ängelholms kommun ska sänka
åldersgränsen för gratis busskort s.k seniorkort från 75 år till 70 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 19 september 2019
Motion från Arne Jönsson (S) m fl. inkommen den 27 maj 2019
Utredning
I ärendet har dialog förts med trafikingenjör om hur seniorkortet hanteras i dag, antal resor
som görs och vilken budget som finns avsatt.
Den budget som finns avsatt för seniorkort för de som är äldre än 75 år är 1 810 000 kronor.
Det antal resor som görs är 96 726.
Vid en sänkning av åldern för seniorkort till 70 år och över är det huvuduppdrag samhälles
bedömning att antalet resor kommer uppgå till 178 790 stycken.
Med den kostnad som finns om 17,5 kr per resa skulle detta innebära att kostnaden ökar till
3 128 000 kr. Den ökade kostnaden ryms inte inom huvuduppdrag samhälles budget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen
_____

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm |
www.instagram.com/engelholmskommun/

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-09-19

Lilian Eriksson
Kommundirektör

2 (2)
Diarienummer
KS 2019/279

Mats Ulfwinger
Enhetschef, nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Motionären

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm |
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ÄNGELHOLMs KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2019 -05- z7
Motion till kommunfullmäktige i Ängelholm
Dnr.....

Busskort till äldre från fyllda 70 år

• • • •• •• • • • • ••••• ••••••••••o

Idag finns ett gratis busskort för resa inom kommunen från fyllda 75 år vårt förslag innebär
att åldersgränsen ändras till 70 år.
Vi ser dels ett rättviseskäl till att erbjuda fria resor från 70 år samtidigt som att fler äldre
tidigare får tillgång till kollektivt resande och därmed lär sig åka kollektivt. Behovet av
särskild kollektivtrafik (färdtjänst) kommer då minska på sikt.
Ur miljösynpunkt är det även viktigt att fler väljer kollektivtrafik i stället för att åka med bil.
På den Socialdemokratiska fullmäktigegruppens vägnar föreslås fullmäktige besluta
att kommunen ändrar åldersgränsen för gratis busskort för äldre till 70 år inom kommunen
enligt ovanstående förslag.

,g- - -

www.socialdemokraterna@bjarenet.com

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-11
Kommunstyrelsen

KS § 214

Dnr. KS 2016/413

Motion från Robin Holmberg (M) om översyn av kommunens
webbdiarium
Ärendebeskrivning
Robin Holmberg (M) har inkommit med en motion den 23 maj 2016 om översyn av
kommunens webbdiarium.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 oktober 2019
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 7 oktober 2019
Motion från Robin Holmberg, 23 maj 2016
Yrkanden
Robin Holmberg (M) och Eric Sahlvall (L): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad

_____
Beslutet expedieras till:
Motionären

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 137

Dnr. KS 2016/413

Motion från Robin Holmberg (M) om översyn av kommunens
webbdiarium
Ärendebeskrivning
Robin Holmberg (M) har inkommit med en motion den 23 maj 2016 om översyn av
kommunens webbdiarium.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 7 oktober 2019
Motion från Robin Holmberg, 23 maj 2016
Yrkanden
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till att anse motionen besvarad.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

Enhetschef nämndkansliet
Mats Ulfwinger
0431-87 000
info@engelholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)
Diarienummer

2018-01-22

KS 2016/413

Kommunstyrelsen

Svar på motion om webbdiarium
Ärendebeskrivning
Robin Holmberg (M) har inkommit med en motion den 23 maj 2016 om översyn av
kommunens webbdiarium.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 7 oktober 2019
Motion från Robin Holmberg, 23 maj 2016
Utredning
Ängelholms kommuns webbdiarium är en del i att göra politiska beslut och beslutsunderlag
tillgängliga för medborgarna i Ängelholms kommun. Det som syns i webbdiariet hämtas från
kommunens ärendehanteringssystem Evolution, i detta system markerar man vilka handlingar
som ska synas i webbdiariet. Den tekniska lösningen bedöms tillfyllest.
De handlingar som produceras i kommunen via diverse beslut mm i fullmäktige,
kommunstyrelsen och nämnder är av olika art. Många av dem är ”harmlösa” och innehåller
ingen känslig information. Dock finns det också ärenden som innehåller uppgifter som är
sekretessbelagda. I samband med att dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla i maj 2018
innebar det en skärpning av vad som får och vad som inte får publiceras i form av
personuppgifter i ett webbdiarium. Detta gör att tillgången till handlingar i webbdiariet kan
variera.
Offentlighetsprincipen som försäkrar allmänhetens tillgång till allmänna handlingar är en
grundlagsskyddad rättighet. Det är viktigt att tydliggöra att denna rättighet inte är inskränkt
genom att handlingar i olika ärenden inte finns publicerade på webbdiariet. Allmänheten kan
alltid begära ut få den handling den önskar, om inte handlingen finns publicerad så finns det
alltid en ärenderubrik som ger ledning om vad för typ av handling det rör sig om. Efter
begäran görs en prövning om handlingen eller uppgifter i handlingen ska sekretessbeläggas.
Om en handling inte innehåller sekretessmaterial, men innehåller personuppgifter, så kan
handlingen lämnas ut.

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)
Diarienummer

2018-01-22

KS 2016/413

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad

_____

Henrik Sandén
Planeringschef

Mats Ulfwinger
Enhetschef Nämndkansliet
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Motion angående översyn av Ängelholms kommuns webbdiarium
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-30
Kommunfullmäktige

KF § 175

Dnr KS 2019/406

Entledigande samt val av ny lekmannarevior efter Tommy Lindh (S)
i Jöns Hansson i Heagårdens stiftelse
Ärendebeskrivning
Tommy Lindh har anhållit om entledigande från uppdraget som lekmannarevisor i
Jöns Hansson i Heagårdens stiftelse.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Tommy Lindh (S), inkommen den 12 augusti 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Tommy Lindh ovan nämnda uppdrag,
att lämna uppdraget som lekmannarevisor i Jöns Hansson i Heagården vakant tillsvidare.
_____
Beslutet expedieras till:
Tommy Lindh
Jöns Hansson i Heagårdens stiftelse
Nämndsekreterare/ FMS
HR Servicecenter

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

ÄNGELHOLMS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Till Ängelholms kommun

2019 -08- 1 2
Dnr............................... .

Härmed säger jag med omedelbar verkan upp mitt uppdrag som
lekmannarevisor i Jöns Hansson i Heagårds stiftelse

Avsägelse uppdrag 2019-11-03

Härmed avsäger jag mig mina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot
i Samhällsbyggnadsnämnden.

______________________
Fredrik Thörning

Elisabeth Alm
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Petersen Dorthe - THE <dorthe.petersen@dom.se>
den 6 november 2019 10:41
Elisabeth Alm
VB: Avsägning nämndemanna uppdrag

Hej Elisabeth
Jag har mottagit nedan mail från Karin Bergström. Vill du se till att ni nominerar en ny nämndeman?
Med vänlig hälsning
Dorthe Petersen
Administratör, Administrativa avdelningen, Personal och ekonomi, Helsingborgs tingsrätt
042-199773 • dorthe.petersen@dom.se • Postadress: Box 712, 251 07 Helsingborg • Besöksadress: Konsul Perssons plats 1 • Fax: - •
www.helsingborgstingsratt.domstol.se

Från: Karin Bergström [mailto:qenophomia@gmail.com]
Skickat: den 5 november 2019 18:05
Till: Helsingborgs tingsrätt Registrator ‐ THE <Helsingborgs.tingsratt@dom.se>
Ämne: Avsägning nämndemanna uppdrag
Hej,
Jag har avsagt mig uppdraget som nämndeman. Jag avsade mig samtidigt nomineringen som nämndeman och uppdraget
som nämndeman 2020-2023 och förutsätter att ni omgående meddelar Ängelholms kommun att kommunen ska nominera
en ny nämndeman.
Med vänlig hälsning
Karin Bergström
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Till:
Medlemskommunerna i
Kommunalförbundet
AV Media Skåne
Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne
Härmed översänder vi delårsrapport för AV Media Skånes verksamhet
omfattande perioden 1 januari 2019 - 31 augusti 2019 som en information till
medlemskommunerna.
Enligt Kommunallagens bestämmelser om kommunal redovisning ska minst en
delårsrapport upprättas och delges fullmäktige i respektive kommun. Det
finns inget krav på att rapporten ska godkännas utan den ska ses som en information
till medlemskommunerna.
Rapporten behandlades vid direktionens sammanträde 2019-10-14 §52.

Mikael Lindén
Verksamhetschef
Kommunalförbundet AV Media Skåne

Bilagor:
Direktionsprotokoll 2019-10-14 §52 med bilaga 1: Delårsrapport för Kommunalförbundet AV
Media Skåne 2019-08-31
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2019-08-31
Rapport från granskning av delårsrapport - Granskningsrapport från E & Y

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AV Media Skåne | Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm | Växel 0451- 38 85 80
Bankgiro: 5161-8163 | Orgnr: 222000-0943
Webb: avmediaskane.se | E-post: kontakt@avmediaskane.se
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PROTOKOLL
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne
Sammanträdesdag:

måndag den 14 oktober 2019

Plats och t id:

AV Media Skåne 13.30 - 15.30

Närvarade:

Tjänstgörande
Ersättare:

Ersättare:

Christer Grankvist Vice Ord f .
Elisabeth Stenberg Michalski
Rune Persson
Lars-Anton Ivarsson

Simrishamn
Bromölla
Klippan
Osby Fr.o.m. § 53.

Lars Klees
Marcus Mäller
Lars Carlsson

Hässleholm
Åstorp
Ängelholm

Susanne Bäckman
Tonny Svensson
Lars Andreasson

Bromölla
Klippan
Os by

Verksamhetschef:

Mikael LindEm

Personalföreträdare:

Martin Sarkar

sekreterare:

~~

Ordförande:

Justerare:

/L .itt

Marcus Mäller
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Ärenden:
§ 49. Mötets öppnande & Upprop
Mötesordföranden Christer Grankvist hälsade välkomna till dagens möte
och konstaterade att ordföranden Sven -Ingvar skickat mejl till alla om
varför han ej är med vid dagens möte. Verksamhetschefen genomförde
upprop och talade om att direktionen är beslutsmässig
Direktionen beslutar:
att fastställa tjänstgöringslistan.
§ 50. Val av justerare
Marcus Mäller valdes till att justera dagens protokoll.
§ 51. Föregående direktionsprotokoll
Verksamhetschefen återkopplade till de viktigaste punkterna ifrån
mötesprotokollet 2019-09-16. Påskrivet protokoll är utskickat till
direktionen sedan tidigare. Inga frågor togs upp.
Direktionen beslutar:
att lägga föreg~ende mötesprotokoll till handlingarna.
§52. Redovisning av Delårsrapport 2019-08-31
Bilaga 1,
Verksamhetschefen gick igenom delårsrapporten. Periodens resultat
är på 81 264 kr. Bedömning/prognos är att vi vid årets slut har en budget
i balans.
Fr.o.m. 1 januari 2019 är lagen ändrad vilket innebär att värdepapper skall
redovisas enligt verkligt värde. Verkligt värde är infört i 2018 års resultat för
att jämförelse med år 2019 skall kunna ske.
Tre ändringar är gjorda/tillagda sedan direktionen fick delårsrapporten utskickad till sig torsdag den 10 oktober: sidan 4 eget kapital är 6 864 856 kr,
sidan 4 tillagt är en rad i balanskravresultatet orealiserade värdeförändringar
- 11 131 kr. Sidan 8 tillagt i första stycket Principerna är oförändrade med
undantag för redovisning av värdepapper som numera redovisas enligt verkligt
värde. Ordföranden kommenterade prognosen för helåret, om prognosen håller
så kan vi återställa ytterligare 120 000 kr av förra årets underskott.

Revisionsmöte hålls på torsdag den 17 oktober.
Direktionen beslutar:
att godkänna del~rsrapporten samt att skicka ut den
samma tillsammans med revisorernas
granskningsrapport.
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§53. Information om arbetet med medlemskap/dialogmöten
Tjänsteskrivelsen har skickats ut till nio kommuner. Vi har redan fått svar
ifrån Bjuvs kommun som tackar nej till erbjudandet. Verksamhetschefen
kommer att hålla dialogen levande med samtliga kommuner så även Bjuvs
kommun. Dialogmöten med medlemskommunerna skall också planeras in.
Interimsavtal skall skrivas och vara påskrivna under november månad.
Förbereda ny förbundsordning som i augusti 2020 skall skickas ut till såväl
gamla som nya medlemmar för underskrift.
När det gäller eget kapital och Förbundsordning så skall AU bereda ärendet
för att vid nästa direktionsmöte i december lägga fram förslag till direktionen
i ärendet.
Direktionen beslutar:
att lägga verksamhetschefens information till
handlingarna och att verksamhetschefen arbetar enligt
plan samt att AU bereder eget kapital och
förbundsordning till nästa direktionsmöte i december.

§ 54. Aktuellt läge på AV Media Skåne
Verksamhetschefen informerade om följande:
Vi har nu fått officiell uppsägning ifrån Kommunförbundet Skåne angående
ekonomi och personalfunktionen.
Fortsätter processen med direktupphandling av ekonomifunktionen.
Vi har genomfört en direktupphandling avseende städning. Idag har vi
skrivit på nytt avtal med SamhalL Internt arbetar vi med att ta fram en plan
för diarieföring och arkivering, målbild att ha den på plats i januari 2020.
V 46 genomför vi tillsammans med Teknikcollege i Hässleholm "Möjligheternas
värld". 500 elever i årskurs 7 besöker oss under veckan. Vi förbereder två
minimässor, en i syd och en i väst efter att vi fått positiv respons ifrån
Simrishamn och Ängelholm för att genomföra dessa där. Syftet att sprida
vårt budskap om vad vi kan ge för stöd till skolpersonal och elever.
Grannkommuner kommer att bjudas in. Genomförs i vecka 05 2020.
Direktionen beslutar:
att lägga verksamhetschefens information till
handlingarna.
§55. Informationsutbyte ifrån respektive kommun
Christer Grankvist informerade om att man fått ny nämndsordförande
samt ny förvaltningschef som tillträder den 1 januari 2020. Brottas med
många olika sparförslag.

Elisabeth Stenberg Michalski informerade om att gymnasievuxenutbildningen i Bromölla läggs ut på distans och endast en 112 lärartjänst blir
kvar av lärartjänsterna.
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Lars Klees informerade om att även i Hässleholm brottas man med många
sparförslag samt vem som skall betala förvaltningschefens uppsägning.
Lårs Carlsson informerade om att Ängelholm har rekryterat tre nya chefer
som nu är på plats vilket gör att det blir stabilitet i verksamheten. Ht2020 startar man fordonsprogrammet i Ängelholm.
Lars-Anton Ivarsson informerade om att fr.o.m. idag så har man tillförordnad förvaltningschef.
Direktionen beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 56. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
§ 57. Information
Nästa direktionsmöte sker måndag den 2 december klockan 13.00 på AV
Media Skåne. (Budget för år 2020 och planerad budget för 2021 samt
2022. Målsättningar för år 2020. Beslut om hantering av eget kapital).
Eftermiddagen börjar med att vi tillsammans äter en jultallrik, direktionen
och personalen. Ca 13.45 börjar direktionsmötet.
Avsägelse från Linda Ekelund (V) ifrån Tomeliila som ersättare i AV Media Skåne,
ny ersättare väljs den 4 november.
Hans Bengtsson (SD) ifrån Bromölla är vald som ny revisor ifrån Bromölla på
grund av att Jörgen Andersson avlidit. Ulf Hansson (S) ifrån Bromölla är vald
som ny ersättare

Mötesordföranden tackade för dagens möte och avslutade mötet.
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2019-10-14
Bilaga 1

Delårsrapport för Kommunalförbundet
AV Media Skåne 2019-08-31.

Innehållsförteckning
Förenklad förvaltningsberättelse
Väsentliga händelser under perioden
Uppföljning av mål och mätetal
Uppföljning AV Media Skånes ekonomi
Ekonom in i siffror
Resultaträkning
Balansräkning
Eget kapital och skulder
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Noter

Mikael Lindem
Verksamhetschef

sid 2
sid 3
sid 4
sid
sid
sid
sid
sid

5
6
7
8
9- 10
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2019-10-14

Förenklad förvaltn ingsberättelse
Väsentliga händelser
Januari månad:
•
•
•
•
•

Konstituering av ny Direktion, val av ordföranden, vice ordföranden och AU
ledamot för mandatperioden 2019- 2022.
Förlängt avtalet med extern revisor Ernst & Young enligt
upphandlingsvillkoren .
Genomfört utvecklingsledarmöte vår.
Inköp av VR RedBox för utlåning .
Inbjudna till Högskolan Kristianstad för att delta i deras projekt VR i Skolan.

Mars månad:
•

Genomförde vår Läromedelsmässa för 30:e året i rad med 52 utställare och ca
650 besökare.

April månad:
•

Val av nya politiska revisorer är genomfört enligt bestämmelserna i vår
Förbundsordning.

Maj månad:
•
•
•

Ny bil för transporter hämtas.
Informations & dialogmöte med samlad BUN i Perstorp.
Teambuilding med personalen på AV Media Skåne

Juni månad:
•
•

•
•

Nya avtal i digitala läromedel med lnspera och Kikora .
Avtal med Läromedia i Örebro om att de tar över vår Läromedelsmässa och
genomför den som lnspirationsdagar. Vi är medarrangörer samt att vi deltar
även på deras Inspirationsdagar i Helsingborg och Halmstad.
Nu leverantör av !T-tjänster är QSI ifrån Hässleholm.
Direktionsbeslut om att omedelbart starta upp processen om nya medlemmar
med dialogmöten i första hand med samtliga avtalskommuner och nya
kommuner därefter dialogmöten med samtliga nuvarande medlemskommuner.

Juni - September månad:
•

Genomförande av dialogmöten med samtliga avtalskommuner samt nya
kommuner.

Augusti - september månad:
•
•
•

Utbildningar på våra digitala läromedel lnspera och Kikora.
Samverkan mellan vårt AU och Mediecenter Jönköping s AU angående
samverkansavta l.
Utvecklingsledarmöte höst.
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Uppföljning av mål och mätetal
AV Media Skåne:
• skall utveckla utbudet av utbildningar i programmering samt vidareutveckla MakerBox.
Kommentar till satt mål: Vi har vidareutvecklat våra utbildningar i programmering
inom ramen för utbildningarna i Micro Bit. Dessa utbildningar kommer att genomföras
under oktober- december månad. MakerBox kommer att färdigställas under oktober
månad. Vid årsslut bedöms målen vara uppfyllda.
AV Media Skåne:
• skall vidareutveckla verksamhetsområdet film med utbildningar i hur
man skapar film samt att hur använder man filmen mer pedagogiskt
i undervisningen (analys av film).
Kommentar till satt mål: Vi har utvecklat ett projekt i hur man skapar film som
genomförs under oktober- november månad . Vi har ej vidareutvecklat hur filmen
används mer pedagogiskt i undervisningen utan vi är på samma nivå som tidigare.
Målet kommer ej att uppnås vid årsslut.
AV Media Skåne:
• skall öka och utveckla förståelsen för Läshörnan genom att alla 16
kommuner går in i pilotprojekt "Läshörnan".
Kommentar till satt mål: 14 av 16 kommuner deltar i projektet. Målet att öka och
utveckla förståelsen för Läshörnan och digital läsning anses därför för uppfyllt.
AV Media Skåne:
• skall under året skriva om samverkansavtalen med avtalskommuner
och enskilda skolor i syfte att förtydliga skrivningen avseende
samverkan.
Kommentar till satt mål: Under perioden har nytt beslut tagits i Direktionen om att
erbjuda samtliga avtalskommuner medlemskap. Interimsavtal för 2020 kommer att
skrivas under hösten 2019 där förtydligande av samverkan ingår. Vid årsslut kommer
målet att vara uppnått.
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Uppföljning AV Media Skånes ekonomi
AV Media Skånes verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk
hushållning.
• AV Media Skånes soliditet sl<all ej understiga 6 000 000 kr.
• AV Media Skånes likviditet skall ej understiga 2 000 000 kr.
Kommentar till målet god ekonomisk hushållning:
AV Media Skåne har en god soliditet då eget kapital, 6 864 856 kr, visar på en god
betalningsförmåga på lång sikt.
AV Media Skånes likviditet per 2019-08-31 är bra, i kassan finns 2 280 000 kr, som
ger förbundet bra förmåga att betala dagliga räkningar.
Periodens resultat är plus 81 264 kr. Vår bedömning/prognos är att vi vid årets slut
skall uppnå vår målsättning om en budget i balans.
AV Media Skånes ekonomi
Bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen
Balanskravresultat
Arets resultat
Realisationsvinster
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade värdeförändringar
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade förluster
i värdepapper
Arets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat
=

81 264 Kr
OKr
+
O Kr
+
O Kr
- 11 131 kr
+
O Kr

OKr
=70 133 Kr
OKr
+
O Kr
70133 Kr

Ekonomin i siffror
RESUL lATRÄKNING
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Not

Budget
helår

2

10 323 661

3

Verksamhetens intäkter
Avgifter
Förmedling AV-utrustning
övriga intäkter
Summa Intäkter

Prognos
helår

2019-08-31

2018-08-31

10 323 661

6 839 872

438 839

431 393

399 722

6619215
981 592
381 138

10 762 500

10 755 054

7 239 594

7 981 945

o

o

o

Verksamhetens kostnader

o

o

o

-1 576 500
-2 635 200
-4 595 800

-1 032 652
-2 586 083
-4 627 740

-480 075
-1 842 767
-3151 524

-997 445
-279 426
-1 893 422
-3 696 563

-8 807 500

-8 246 475

-5 474 366

-6 866 857

1 955 000

2 508 579

1 765 229

1 115 087

-1 955 000

-2 355 000

-1 693 306

-1 178 628

o

153 579

71 923

-63 540

Värde förändring
Räntekostnader

o
o

o
o

11 131
-1 789

805 438
-336

ARETS RESULTAT

o

153 579

81 264

741 562

AV-utrustning till förmedling
Varor och tjänster för verksamheten
övriga kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader
Resultat före avskrivningar
Av- och nedskrivningar
Resultat efter avskrivningar

4

Finansiella intäkter och kostnader
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BALANSRÄKNING
Not

2019-08-31

2018-08-31

5

2 698 343

2 026 952

6

o

o

2 698 343

2 026 952

349 871
379 079
315101
1 044 051

29 086
152 985
143 394
325 465

Kassa och bank

6 756 718

8 242 656

Summa omsättningstillgångar

7 800 769

8 568121

10 499113

10 595 073

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Licenser/filmrättigheter

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

7
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2019-08-31

2018-08-31

6 783 592
81 264

6 185 213
741 562

Summa eget kapital

6 864 856

6 926 775

Kortfristiga skulder
Leverantörssi<U lder
övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbet intäkter

171 096
144 397
3 318 764

74 543
162 791
3 430 963

3 634 257

3 668 297

10 499 113

10 595 073

4 791 927
1 629 000

4 571 500
1 629 000

Not
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Arets resultat

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Tillgång i Pensionsstiftelsen
Pensionsreserv enligt KPA

8

9
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Not 1
REDOVISNINGSPRINCIPER
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Arsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade med undantag
för redovisning av värdepapper som numera redovisas enligt verkligt värde.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagits i bruk.
Anläggningstillgångar sl<rivs av enligt plan över den förväntade nytljandeperioden.
Följande avskrivningsprocansatser tillämpas:
Inventarier, verl<fyg och installationer
Bilar och transportmedel
övriga inventarier
Installationer

17%
20-25%
10%

17%
20-25%
10%

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga
avskrivningar. Avskrivningen påbörjas först månaden efter vi har rätt till nyttjande av tillgången.
Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument dvs i vårt fall fonder har värderats till verkligt värde istället som tidigare till anskaffningsvärde.
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperloden.
Följande avskrlvntngsprocensatser till ämpas:

2019-08-31

Bilar och transportmedel
övriga Inventarier
Installationer

2018-08-31

17%
20-25%
10%

17%
20-25%
10%

Ingående anskaffningsvärde
Investeringar under året
Pågående Investeringar
Utran erln ar
Utgående anskaffningsvärde

o
o
o
o
o

785 314

Ingående ackumulerade avskrivningar
Aretsavskrivningar
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde materietia anläggningstittgångar

o
o
o
o
o

-785 314

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna Intäkter
Avtal
Lokalhyra
övri t

2019-08-31

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter
Medlemsavgifter
Avtalsintäkter
övriga Intäkter
Upplupna personalkostnader
övriga upplupna kostnader

785 314

o
o

-785 314

o

2018-08-31
172 676
51441
90984
315 101

2019-08-31
Not 8 Upplysning om redovisningsprinciper
Ingående eget kapital enligt faststältd balansräkning
Byte av redovisningsprincip för värdering av
finansiella Instrument
Arets resutlat
Utgående balans

o
o
o

170 664
46 330
-73 600
143 394
2018-08 -31

6 783 592

6 185 213

81 264
6 864 856

788 288
-46 726
6 926 775

2019-08-31
2 047 633
566118
229166
378 047
97 800
3 318 764

2018-08-31
1 980 562
542 666
827 735
80000
3 430 963
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

Not 2 Avgifter
Avgifter från kommunerna
Avgifter övriga aktörer

2019-0B-31

Not 3 Övriga Intäkter
Vinst vid avyttring av lnventarle
Erhållna bidrag för personal
övriga Intäkter

2019·08·31

Not 4 Personalkostnader

2019-08·31

Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter, personal
Penslonskostnader
Arvoden
Social avgifter, politiker
övriga personalkostnader

Ingående anskaffningsvärde
Investeringar under året
Pågående investeringar
Utran erin ar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Aretsavskrivningar
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde Immateriella anläggningstillgångar

o

3 961 127
2 658 068
6 619 215
2016-06-31
1 300
84 715
295123
381138

74199
325 523
399 722
2016-06-31

2 072 253
660116
221 232
136 717
33473
27 733
3 151 524

2 612 649
616 039
235 975
88 230
22 606
-78 937
3 696 563

2
5
7

2
5
7

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nytljandeperioden.

2018-06-31

4 095 267
2 744 605
6 039 872

2019-00-31

2010-08-31

4 302 892
2 246 172

2 656 817
927 236

o
o

o

6 549 065

3 584 053

-2157 415
-1 693 306

-378 474
-1178 628

-3 850 721
2 698 343

-1 557101
2 026 952

o

o

o

AV Media Skåne
Ra\)\)Ort från grans\<.n\ng a\/ de\årsra\)\)Ort \)er

20\9-0S-3\
201 9-1 0-1 7 Thomas Hallberg

Building a better
working world

Syfte med granskningen
~

EV har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i AV
Media Skåne gjort en översiktlig granskning av
delårsrapporten per 2019-08-31.

.... Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen
beslutat.
~

Granskningen av delårsrapporten har syftet att:
....

bedöma om ett balanserat resultat kan nås vid årets slut,

....

bedöma om det är troligt att de av direktionen antagna finansiella målen
uppnås, samt

....

bedöma om verksamheten drivits så att direktionens beslutade mål och
inriktningar för verksamheten kan nås

....

bedöma om delårsrapporten är upprättad enligt god sed och ger en
rättvisande bild av resultat och ställning
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Periodens resultat för delåret samt prognos
och budget för helåret
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Jan-Aug 18

l

Jan-Aug 19

o

l
Prognos 2019

Budget 2019

,.. AV Media Skåne redovisar ett överskott för perioden på 81 tkr.
Prognosen för helåret vi sar ett överskott på 154 tkr.
,.. Avvikelsen mellan prognos och budget (2019} är 154 tkr. Avvikelsen
beror på lägre beräknade kostnader för AV-utrustning än förväntat .
.,.. Resultat från föregående är jämförelsetalet omräknat med +805tkr
på grund av orealiserad värdeökning av fonder.
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God redovisningssed
..,. Rätt\1\sande räkenskaper
~

Redovi sningsprinciper för delårsbokslutet är oförändrade jämfört med
senast upprättad årsredovisning med undantag för redovisning av
kapitalplaceringar som numera redovisas enligt verkligt värde.

~

Boks\uts\)rocess

~

Processen har förbättrats jämfört med föregående år, men det finns
fortfarande en förbättringspotential avseende arbetet med att få fram en
slutlig delårsrapport. Delårsbokslutet upprättas av Kommunförbundet Skåne
och delårsrapporten upprättas delvis tillsammans med förbundet.

~

\mmater\e\\a t\\\gångar

~

Fr o m 201 7 redovisar förbundet filmlicenser som en immateriell tillgång.
Tidigare redovisades dessa som en kostnad direkt i resultaträkningen.
Tillgångarna skrivs av under nyttjandeperioden. Ingen förändring har skett
under 2019.
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God redovisningssed forts
.- Kundtordr\ngar
.-

Bedömning har skett avseende osä kra kundfordringar per 2019-08-31.
Fordringar som äldre än sex månader reserveras som osäkra i sin helhet.
Ingen sådan reservering bedöms nödvändig i delårsbokslutet 201 9-08-31 .

.-

Kassa och bank

.-

l balansposten kassa, bank ingår det placeringar i fonder vilket har redovisats enligt verkligt värde fr om 2019-01-01 en ligt ny redovisningslag stiftning. Detta innebär att det finns en orealiserad värdeförändring under
2019 uppgående till 11 tkr och vid omräkning av jämförelsetal för samma
period f .å har det skett en värdeförändring om 805tkr i resultaträkningen .

.- Pens\oner
.-

Pensionsreserv ligger i en pensionsstiftelse. AV Media Skåne har i
delårsra pporten per 2019-08-31 upplyst om en tillgång i Pensionsstiftelsen
på 4 791 927 kr samt en pensionsreserv enligt KPA på 1 629 000 kr.
Beloppet avseende pensionsreserven är från 2018-12-31 några nya
uppdaterade per 2019-08-31 har vi inte tagit del av.
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God redovisningssed forts
~

De\årsrapportens uttormn\ng

~

Vår bedömning är att delårsrapporten är upprättad en ligt
rekommendationen från Rådet för kommun al redovisning (RKR) i allt
väsentligt.
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Ny redovisningslag
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

... Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommunal bokförings- och
redovisningslag, lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning. Den nya lagen trädde i kraft den 1 :a januari 2019 och
ska därmed tillämpas från räkenskapsåret 2019.
... Sammanfattningsvis kvarstår lagens karaktär som ramlag och den
nya lagen om kommunal bokföring och redovisning bygger till stora
delar på KRL.
... Det blev ingen ändring avseende redovisning av pensioner utan
blandmodellen kvarstår i väntan på vidare utredning.
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M

Ny redovisningslag, forts.
.... Nya begrepp införs: Sammanställda räkenskaper ska ersätta
begreppet sammanställd redovisning.
.... Det blir förändringar i förvaltningsberättelsen {drift- och
investeringsredovisning) skall redovisas i egen räkning.
•

Balanskravsutredningen utökas. Orealiserade vinster i värdepapper
ska inte beaktas vid beräkning av balanskravsresultatet. Detta är en
föUd av att vissa värdepapper ska värderas till \lerk\\gt \lärde på
balansdagen.

.... Tydliggörs i lag att delårsrapporten ska omfatta resultaträkning,
balansräkning samt en förenklad förvaltningsberättelse. Detta kan
medföra delvis ny struktur på delårsrapporten.
.... Nya krav ställs på att delårsrapporten ska beslutas i styrelsen inom
två månader. Detta krav införs genom en ändring i kommunallagen.
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RKR:s översyn av den nya redovisningslagen
...,.

Med an ledning av den nya kommun ala redovisningslagen Lag {2018 :597)
om kommuna l bokföring och redovi sning (LKBR) har Rådet för kommun al
redovi sning (RKR) gjort en översyn av sa mtliga rekommendationer.

...,.

Exempe l på områden där byte av redovisningsprincip kan bli aktuellt till föUd
av den nya redovisningslagen :
Övergång till värd ering av vi ssa finansiell a instrument till verkligt värd e
..

Aterfäring av uppskrivning av fin ansiell a an läggningstill gångar

..

lnvest eringsbi drag, ersättningar mm (bidrag som inte är offentliga bidrag)

..

Utdelning i de fall man tidig are har redovisat anteciperad utdelning

...

En sa mlad, men översi ktlig, beskrivning av kommun ens drift- och
investeringsverksam het ska ingå i delårsrapporten

.....

Det är upp till varje kommun att avgöra om de kommun ala kon cernföretagen
ska omfattas av delårsrapporten
Rekommendationen betonar dock att det är viktigt att bea kta om sa mmanställda
räkenskaper krävs för att möj liggöra en relevant och tillrä cklig grund för utvärdering av
god ekonomisk hushållning utifrån kraven för kommunen och för verksa mhet som bedrivs
genom andrajuridiska personer
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EV

Måluppföljning, balanskravet
..... l delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en redogörelse över
det förväntade balanskravsresultatet för räkenskapsåret 20 19 .
...,. Ett mindre belopp om 11 t kr ingår i balanskravsjusteringen 20 19-08-

31.
..... Det finns ett underskott från tid igare år på 1 8 1 tkr att återstä lla.

Belopp i tkr

154

70
Bala
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Balanskravsresultat
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Prognos 2019

y

Måluppföljning, finansiella mål
~

Förbundet har antagit två finansiella mål som ska gälla
under 2019 .

. .,. Resu\tat
... soliditet ska ej understiga 6 000 000 SEK .

...,. L\\<.\1\d\tet ska ej underst\ga 2. 000 000 SEK .
...,. Må\en bedöms uppt~\\as per 2.0\ 9-\ 2.-3\.
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Måluppföljning verksamhetsmål

..... Det finns fyra verksamhetsmål som är redovisade i
delårsrapporten:
.... AV Media Skåne skall utveckla utbudet av utbildningar i
programmering samt vidareutveckla MakerBox. Må\et bedöms
uppf~\\as.

.... AV Media Skåne skall vidareutveckla verksamhetsområdet film
med utbildningar i hur man skapar film samt att hur använder
man filmen mer pedagogiskt i undervisningen (analys av film).
Må\et bedöms ej uppt'j\\as.
•

Sida 12

AV Media Skåne skall öka och utveckla förståelsen för Läshörnan
genom att alla 16 kommuner går in i pilotprojekt" läshörna n".
Må\et bedöms uppt'j\\as.
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Måluppföljning verksamhetsmål forts

., AV Media Skåne skall under året skriva om samverkansavta len
med avta lskommuner och enskilda sko lor i syfte att förtydliga
skrivningen avseende samverkan. Målet bedöms uppfyllas .
., Tre av fyra mål bedöms att uppnås vid årets slut.
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Sammanfattning
~

Prognostiserat resultat uppgår till + 1 5 4 tkr. Utfall per
190831 visar på ett överskott om 81 tkr.

-.. Det finns två finansiella mål som bedöms uppfyllas .
...- Gällande verksamhetsmålen bedöms tre av fyra mål
uppnås vid årets slut.
~

God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt
väsentligt föUts .

..,. Balanskravet bedöms att uppnås för år 2019 eftersom
prognosen visar ett överskott. Dock finns det kvar ett
underskott från 2018 att återställa inom tre år.
..,. Processen kring arbetet med delårsrapporten kan
fortfarande förbättras för att därmed reducera antalet
versioner fram till en slutliQ komplett delårsrapport.
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MEDIA SKANE
Revisorerna

Till Kommunfullmäktige i Bromölla, Båstad, Hässleholm , Klippan, Osby, Perstorp,
Simrishamn, Tomelilla , Astorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2019-08-31
Undertecknade har, i enlighet med vad Kommunallagen föreskriver, översiktligt granskat AV
Media Skånes delårsrapport per 2019-08-31. Syftet med granskningen är att bedöma om
direktionens fastställda mål för god ekonomisk hushållning samt det lagstadgade
balanskravet kommer att uppfyllas. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i
förhållande till en revision på så sätt att den främst baseras på analytisk granskning och
heller inte omfattar all verksamhet.
Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen gör vi följande bedömningar:
Periodens resultat uppgår till ett överskott om 81 tkr, vilket kan jämföras med ett överskott på
0,7 Mkr för motsvarande period föregående år enligt omräknat resultat på grund av ändrad
redovisningsprincip. Prognostiserat helårsresultat visar på ett överskott om 154 tkr över
helårsbudget
Gällande måluppföljningen bedöms båda två finansiella mål och tre mål av totalt fyra för
verksamheten att uppnås vid årets slut. Gällande verksamhetsmålen finns fortsatt
förbättringspotential avseende uppföljning och mätbarhet.
Balanskravet för 2019 bedöms bli uppfyllt genom att verksamheten visar ett överskott vid
årets slut.
Processen kring arbetet med delårsrapporten kan förbättras ytterligare genom att reducera
antalet versioner fram till en slutlig komplett delårsrapport.
Vår samlade bedömning av delårsrapporten, beträffande kriteriet rättvisande räkenskaper, i
allt väsentligt kan anses upprättad enligt god kommunal redovisningssed .

Hässleholm den 17 oktober 2019

~
Henrik Bengtsson

Johan Berglund
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BESLUT

K~ ZD /91'-isq .
Dnr..............................

2019-10-31

Dnr: 201-33986-19

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
31 oktober 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Ängelholm
Parti: EngelholmsPartiet
Ny ledamot: Måns Irhammar
Ny ersättare: Lazze Ohrberg
Avgången ledamot: Anders Bengtsson
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.
se/ dataskydd.
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Ängelholm
Ledamot
Jim Brithen
Måns Irhammar *
Pia Ohrberg

Ersättare
l. Inger Rengstedt
2. Lazze Ohrberg *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom
tio dagar efter dagen för detta beslut.

