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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-09-26 

 
 

 
 

 
Kommunfullmäktige 

 

   
 

 
 

Beslutande:  

Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare  
Elisabeth Kullenberg, ordförande                           (M)                                                 
Robin Holmberg (M) Göran Larsson  
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                                 
Christina Hanstål                        (M)                                                 
Tomas Fjellner                           (M)         
Ingela Sylwander (M)         
Per Skantz                               (M)                                                 
Ola Carlsson                             (M)                                                 
Maija Rampe (M)         
Anders Davidsson                         (M)         
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Susanne Resmark (M)         
Hannes Petersson (M) Alf Carlsson 
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)       Jan-Eric Andersson 
Anne-Marie Lindén (MP)  
Helena Böcker (MP) Karl-Otto Rosenqvist 
Lars Nyander                        (S)                                                 
Åsa Larsson                              (S)                                                 
Mikael von Krassow                       (S)                                                 
Emma Yngvesson                           (S)                                                 
Magnus Jonsson                           (S)                                                 
Ale Holm                                 (S)                                                 
Lars Karlsson                            (S)                                                 
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Fanny Krumlinde Handreck                 (S)        Johnny Nguyen 
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Tommy Jönsson                            (S)                                                 
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Karin Jansson                       (SD)       Bo Salomonsson                             
Mats Sahlin (SD)        
Pontus Myrenberg                         (SD)                                                
Alexander Johnsson (SD)        
Rose-Marie Broman (SD)        
Bengt Bengtsson                          (SD)                                                
Niklas Andersson                         (SD)       Hanna Larsson 
Inger Rengstedt (EP)  
Jan Anders Brundin                           (EP)                                                
Magnus Jonsson                       (EP)                                                
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 142 

Val av justeringspersoner och dag för justering 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter att jämte ordföranden 
justera protokollet digitalt tisdag den 4 oktober: Per Skantz (M) och Åsa Larsson 
(S).  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 143 

Godkännande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:  
 
Följande ärenden tillkommer: 
12. Val av ledamot (EP) och ersättare (EP) i kommunfullmäktiges valberedning 
13. Motion från EngelholmsPartiet - att idrotten får en egen nämnd i Ängelholms 
kommun 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 144  

Slutrapport Ekonomisk hållbarhet - presidiet i 
beredning 1 informerar 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges fasta beredning 1 presenterar sin sista slutrapport för 
innehavande mandatperiod. Föredragande för Kommunfullmäktige är Cornelis 
Huisman (M) Linda Böcker Åkerman (C) Gert Nilsson (S). Informationen är 
kopplad till ärende 6 i dagordningen.    

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att notera informationen.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 145  

Slutrapport Färdplan mot social hållbarhet - presidiet 
i beredning 2 informerar 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 presenterar sin sista slutrapport för 
innehavande mandatperiod. Föredragande för Kommunfullmäktige är Anne-Marie 
Lindén (MP), Owe Johansohn (M), Mikael von Krassow (S). Informationen är 
kopplad till ärende 7 i dagordningen.    

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att notera informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 146 Dnr. KS 2022/493 

Svar på fråga från Patrik Ohlsson (SD) ställd till 
ordförande i Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid, 
Charlotte Engblom Carlsson (L) om konstverket 
Änglafarm 

Ärendebeskrivning 
Patrik Ohlsson (SD) har ställt följande fråga till ordföranden i Nämnden för 
Kultur, Idrott och Fritid, Charlotte Engblom-Carlsson (L): 

- Hur ser du på möjligheten att rädda konstverket ”Änglafamn” och montera 
upp det på nytt, inom ca en mandatperiods närtid, alternativt bjuda ut det 
till försäljning för att rädda skattemedel? 

Charlotte Engblom-Carlsson (L) svarar i enlighet med skriftligt svar.  

Patrik Ohlsson (SD) tackar för svaret.  

Beslutsunderlag 
Svar från Charlotte Engblom-Carlsson (L), upprättat den 21 september 2022. 
Fråga från Patrik Ohlsson (SD), inkommen den 21 september 2022.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse frågan besvarad.  

Beslutet ska expedieras till 
• Patrik Ohlsson  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 147 Dnr. KS 2021/468 

Överlämning av kommunfullmäktiges fasta bredning 1 
uppdrag om ekonomisk hållbarhet 

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

Beredningen lägger på dagens fullmäktigesammanträde fram slutrapport för 
överlämning och presentation.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 16 augusti 2022 
• Slutrapport Ekonomisk hållbarhet 

Yrkande 
Lars Nyanders (S), Jan Anders Brundin (EP), Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), 
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Linda Persson (KD) och Sven-Ingvar Borgquist (M) 
yrkar bifall till Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förklara uppdraget till beredning 1 slutfört, 

att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning av de 
förslag som framförts. 

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner begäran från Jan Anders Brundin (EP) om att få lämna en 
protokollsanteckning.   
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

’’Förslag till beslut’’ anger förvisso att rapporten ska överlämnas till KS för vidare 
handläggning. Det betyder att sannolikt att en del formuleringar och beslut om 
genomförande kommer att justeras och redigeras till innehåll och inriktning. 

I tjänsteutlåtandet har beredningens ’’slutsatser’’ i huvudsak upprepats – medan en 
del skrivningar uppvisar språklig tveksamheter. Trots detta anser EP att 
beslutsunderlag ska så långt möjligt vara tydliga och distinkta.  

Därför vill EP föreslå följande ändringar i de uppräknande punkterna – vilka nedan 
har numrerat från 1 till 7 (ett förhållande som är lite egendomligt – att det är 
punktmarke-ringar istället för numreringar vilket skulle underlätta efterföljande 
debatter och handläggning) och ny text markerats med röd kursiv stil 
1)  
Står:--- förslag på en budgetppplan på 4-5 år som utgår från --- budget i grunden 
med 2 år--- sedan utökas med 3 års strategier---- 
Ändras till: --förslag på en budgetplan som ska överspänna en period på 4-5 år och 
utgår--- från budget i grunden med 2 år------ sedan utsökas med 2-3 års strategier--- 
4) 
Står: Diskussioner har först om nämnderna bör få möjlighet att ---- 
Ändras till: Diskussioner har först om nämnderna ska få möjlighet att ---- 
5) 
Står: De tre hållbarhetsaspekterna bör finnas med som egna rubriker 
Ändras till: De tre hållbarhetsaspekterna (ekologiska, ekonomiska och social) bör 
finnas med som egna rubriker 
7)  
Står: ---- näringsklimatet. 
Ändras till: --- Näringslivsklimatet.   
 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 
• Kommunfullmäktiges fasta beredning 1  
• Beredningskoordinator 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 148 Dnr. KS 2020/535 

Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 uppdrag 
färdplan mot social hållbarhet 2021-2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att ge kommunfullmäktiges fasta 
beredning 2 i uppdrag att utreda och analysera frågan om social hållbarhet och en 
färdplan att uppnå de globala målen. I november 2021 beslutade fullmäktige att 
förlänga uppdraget till ett helårsuppdrag 2022.   

Beredningen fick i uppdrag att initialt leda de första stegen mot en färdplan för 
social hållbarhet i Ängelholms kommun, genom definition av målbild och 
kartläggning av kommunens hälsoläge. Ett socialt bokslut skulle tas fram.  

Beredningen lägger på dagens fullmäktigesammanträde fram det sociala bokslutet 
för överlämning och presentation. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-19 
• Bilaga 1 – Socialt bokslut Ängelholms kommun 
• Bilaga 2 – Social kartläggning daterad sommaren 2021 
• Bilaga 3 – Medborgardialog genomförd av feriearbetare sommaren 2022 
• Bilaga 4 – Sammanställning av digital enkät till invånare sommaren 2022 

Yrkande 
Charlotte Engblom Carlsson (L), Maija Rampe (M), Magnus Jonsson (EP), Liss 
Böcker (C), Susanne Sandström (V), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD), 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Lars Nyander (S) yrkar bifall till 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förklara uppdraget till kommunfullmäktiges fasta beredning 2 slutfört, 

att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning, samt 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att återrapportering från kommunstyrelsen eller annan utsedd ansvarig nämnd sker 
till kommunfullmäktige senast maj 2023. 

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner begäran från Magnus Jonsson (EP) om att få lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Ängelholms kommun har inte en gällande Folkhälsoplan. Den som fanns gick ut 
2019.  
 
I rapporten framgår följande: 
Det övergripande folkhälsomålet: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation.  
 
Att uppnå detta mål är en utmaning. Att ignorerar att en Folkhälsoplan behöver 
uppdateras anser vi är oacceptabelt. Detta arbete behöver igångsättas omedelbart.  
 
Vidare anser vi att det, i denna rapport, är för lite fokus på våra äldre. 
 
I rapporten står det bl.a.: 

1. Den demografiska utvecklingen visar att färre ska hjälpa fler. 
2. Ensamhet ökar bland äldre. 
3. Att stimulera äldre personer till en tidigare flytt till ett mer anpassat boende, 

istället för en ’’krisflytt’’.  
 
Detta anser vi klart och tydligt visa att Ängelholms kommun behöver en 
’’Äldreplan’’. Förutsättningarna för att vi och våra äldre ska kunna möta de 
utmaningar som ovan innebär, är att det finns en plan för det.  
 
Arbetet med att ta fram en Äldreplan anser vi är akut och arbetet med detta bör 
igångsättas omedelbart.  
 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen  
• Beredningskoordinator  
• Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 
• Referensgruppen 
• Hållbarhetsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 149 Dnr. KS 2021/330 

Försäljning av del av Söndrebalj 7:2 till AB 
Ängelholmslokaler 

Ärendebeskrivning 
En ny detaljplan för skola och idrott i anslutning till Söndrebalj skola vann laga 
kraft i augusti 2020 (DP 1122). AB Ängelholmslokaler uppför en ny idrottshall 
inom planområdet och önskar förvärva kvartersmarken inom detaljplanen.  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med AB Ängelholmslokaler, 
upprättat förslag till köpekontrakt rörande del av fastigheten Söndrebalj 7:2 samt 
servitutsavtal för gc-väg, fördröjningsmagasin samt dagvattenledning. Detta i 
enlighet med detaljplan för Söndrebalj 11:1 m.fl. Hjärnarp (DP 1122). 

Ängelholms kommun förvärvar genom fastighetsreglering den allmänna plats inom 
planområdet som idag ägs av AB Ängelholmslokaler. Parterna har upprättat en 
överenskommelse om fastighetsreglering. 

Samtliga handlingar är undertecknade av AB Ängelholmslokaler. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2022, § 193 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 augusti 2022, § 151 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 5 augusti 2022 
• Köpekontrakt avseende del av fastigheten Söndrebalj 7:2 med bilaga 1-6 
• Servitutsavtal (även bilaga 3-5 till köpekontrakt) 
• Överenskommelse om fastighetsreglering (även bilaga 6 till köpekontrakt) 
• Kartskiss 

Yrkande 
Sven-Ingvar Borgquist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna upprättat förslag till köpekontrakt avseende del av fastigheten 
Söndrebalj 7:2. 

att godkänna upprättade förslag till servitutsavtal för fördröjningsmagasin 
och gc-väg. 

att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsbildning 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med köpeavtal, servitutsavtal och 

överenskommelse om fastighetsreglering i original. 

14



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 150 Dnr. KS 2019/317 

Antagande av Detaljplan Klitterbyn 2 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2019-11-11 § 204 att meddela positivt planbesked samt 
att pröva planläggning av området för både bostäder och centrumverksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 8 februari 2022 att godkänna ett förslag till 
detaljplan för granskning. Granskning har nu genomförts och redovisas i upprättat 
granskningsutlåtande. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av 
bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus, inom planområdet. För en flexibel 
markanvändning med möjlighet till lokal service och tillfällig övernattning prövas 
även markanvändning c-centrum. I övrigt är syftet att säkerställa en utformning 
enligt huvuddragen i upprättat illustrationsmaterial i planbeskrivningen samt 
säkerställa en ändamålsenlig dagvattenhantering. 

Med bakgrund av att länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande för detaljplanen meddelat 
att aktuell detaljplan avviker från länsstyrelsens granskningsyttrande för 
översiktsplanen övergick handläggningen från standard till utökat förfarande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2022, § 194 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 augusti 2022, § 152 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 
• Bilaga 1, Plankarta med planbestämmelser den 26 maj 2022 
• Bilaga 2, Planbeskrivning den 26 maj 2022 
• Bilaga 3, Samrådsredogörelse den 19 januari 2022 
• Bilaga 4, Granskningsutlåtande den 26 maj 2022 

Yrkande 
Karl-Erik Asp (M), Liss Böcker (C), Åsa Larsson (S) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Jan Anders Brundin (EP) yrkar avslag till att anta detaljplanen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta detaljplanen. 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle, Planenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 151 Dnr. KS 2018/743, 

Förlängning av kommunstyrelsens mandatperiod 

Ärendebeskrivning 
Ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsen väljs för fyra år, räknat från och 
med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. 
Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens mandattid ska räknas från och med 
det fullmäktigesammanträde då valet hålls intill det sammanträde då val av styrelse 
hålls nästa gång. I ett sådant fall ska nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid 
fullmäktiges första sammanträde.  
 
Fullmäktige kan bestämma att mandattiden ska räknas från det sammanträde då 
valet hålls, till det sammanträde då val hålls nästa gång. Detta för att ge kommuner 
och landsting möjlighet till snabbare valgenomslag. Har mandatperioden 
tidigarelagts, vilket är fallet i Ängelholms kommun, kan fullmäktige förlänga den till 
årsskiftet det år då allmänna val har ägt rum. Den styrelse som tillsätts efter detta 
val tillträder då enligt huvudregeln den 1 januari året efter valåret. 
 
Nuvarande kommunstyrelse har valts för tiden 15 oktober 2018 till 14 oktober 
2022. Nyvalda fullmäktiges första sammanträde är den 17 oktober 2022. 
Kommunstyrelsens mandatperiod föreslås förlängas till och med detta datum då 
nyvalda kommunfullmäktige har möjlighet att förätta nytt val. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 16 september 2022 

Yrkande 
Ola Carlsson (M) och Jan Anders Brundin (EP) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förlänga mandatperioden för nuvarande kommunstyrelse från och med den 15 
oktober 2022 till och med den 17 oktober 2022. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
• Kanslienheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 152 Dnr. KS 2022/429 

Sammanträdesdagar 2023 - kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesdagar för 2023 har tagits fram enligt nedanstående. Med 
hänvisning till övrig planering föreslås sammanträdet i juni månad att förläggas till 
den 19:e.  
 

Kommunfullmäktige 
30 januari 
27 februari 
27 mars 
24 april 
29 maj 
19 juni 
28 augusti 
25 september 
30 oktober 
13 november (budget 2023) 
27 november 
11 december 

 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag daterat den 16 september 2022 
• Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2022, § 195 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 augusti 2022, § 153 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 23 augusti 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige enligt följande:  

Kommunfullmäktige 
30 januari 
27 februari 
27 mars 
24 april 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

29 maj 
19 juni 
28 augusti 
25 september 
30 oktober 
13 november (budget 2023) 
27 november 
11 december 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunikationsenheten 
• Kundtjänst 
• Kanslienheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 153 Dnr. KS 2021/450 

Val av ledamot (EP) och ersättare (EP) i kommun-
fullmäktiges valberedning  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja ledamot och ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning på vakanta platser för EngelholmsPartiet.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Magnus Jonsson (EP) till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, 
samt 
 
att utse Jan Allerstam (EP) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.    
 

Beslutet ska expedieras till 
• Magnus Jonsson 
• Jan Allerstam 
• Nämndsekreterare/FMS 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 154 Dnr. KS 2022/497 

Motion från EngelholmsPartiet - att idrotten får en 
egen nämnd i Ängelholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Magnus Jonsson m.fl. (EP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med  
förslag att idrotten får en egen nämnd i Ängelholms kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion från Magnus Jonsson m.fl. (EP), inkommen den 26 september 2022. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 155  

Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunrevisionens protokoll 2022-08-24 och 2022-09-14 2022/19 

Förordnande av begravningsombud för de som inte tillhör Svenska 
kyrkan 

2022/464 

Länsstyrelsens bedömning av Ängelholms kommun kompletterande 
åtgärdsplan 

2021/140 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2022 

2022/121 
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