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Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare 
Elisabeth Kullenberg ordf               (M)                                               
Ola Carlsson 1:e v ordf                 (M)                                               
Emma Yngvesson 2:e v ordf (S)       Fanny Krumlinde Handreck (S)                                      
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               
Lars Nyander                            (S)                                               
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               
Lennart Nilsson                         (C)                                               
Susanne Sandström                       (V)                                               
Petra Oddson                            (KD)                                              
Åsa Larsson (S)       Ale Holm (S)                                        
Christina Hanstål (M)       Susanne Resmark (M)                                        
Linda Persson                           (KD)                                              
Helena Böcker (MP)      Karl-Otto Rosenqvist (MP)                                       
Maija Rampe                             (M)                                               
Daniel Jönsson (M)       Cornelis Huisman (M)                                        
Ingela Sylwander                        (M)                                               
Tomas Fjellner (M)       Magnus Nson-Engelbäck (M)                                        
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              
Johan Wifralius                         (SD)                                              
Eric Sahlvall                           (L)                                               
Karin Jansson                           (SD)                                              
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)                                               
Anita Rosén                             (L)                                               
Birgitta Markevärn                      (SD)                                              
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               
Robin Holmberg                          (M)                                               
Marie Wifralius                         (SD)                                              
Liss Böcker                             (C)                                               
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              
Mikael von Krassow                      (S)                                               
Magnus Jonsson                          (S)                                               
Lars Carlsson (S)       Anne Viljevik (S)                                        
Susanne Jönsson                         (S)                                               
Pia Radil (S)       Tommy Jönsson (S)                                        
Jan-Olof Sewring (M)       Hannes Petersson (M)                                        
Johnny Hagman                           (M)                                               
Karl-Erik Asp                           (M)                                               
Anders Davidsson                        (M)                                               
Rune Johansson                          (M)                                               
Erika Henningsson (M)       Per Skantz (M)                                       
Jim Brithén                             (EP)                                              
Pia Ohrberg                             (EP)                                              
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              
Anders Bengtsson                        (EP)                                              
Arne Jönsson                            (S)                                               
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               
Karin Bergström                         (S)                                               
Dorthe Sjöholm (SD)      Oscar Byberg (SD)                                        
Mats Sahlin (SD)
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Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

26 Val av justerare

27 Föredragningslistan

28 Presentation av ungdomsfullmäktige och ungdomsombudet

29 Interpellation ställd till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Tomas Fjellner (M) från Patrik Ohlsson (SD) om paviljong-
bygget på Kullavägen

2019/52

30 Interpellation till Ingela Sylwander , ordförande för Nämnden 
för vård och omsorg rörande Mobila teamet Hälsostaden

2019/149

31 Motion från Jim Brithén (EP) om den politiska organisationen 2016/830

32 Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun 2019/35

33 Framtidsförklaring för Ängelholm 2019-2022 2019/112

34 Uppdrag att omfördela budgeten enligt den nya organisationen 2018/251

35 Ombudgetering av anslag från 2018 till 2019 2019/83

36 Finansiering av åtgärder för IT-säkerhet och digitalisering 2019/67

37 Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter 2019/81

38 Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende 
solarieverksamhet

2019/27

39 Exploateringsavtal för Fågelsången 3 2018/801

40 Entledigande samt val av ny ersättare efter Niklas Andersson 
(SD) i samhällsbyggnadsnämnden

2019/142

41 Entledigande samt val av ny ledamot och ersättare efter Birgitta 
Markevärn (SD) i nämnden för kultur, idrott och fritid

2019/143

42 Entledigande samt val av ny ledamot och ersättare efter Stefan 
Pivré (SD) i familje- och utbildningsnämnden

2019/144
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43 Entledigande samt val av ny ledamot och ersättare efter Mats 
Sahlin (SD) i nämnden för omsorg och stöd

2019/145

44 Motion från Engelholmspartiet rörande utbyggnad av 
Nybroleden längs Rönneå, E III

2019/119

45 Motion från Sverigedemokraterna om tiggeriförbud 2019/146

46 Motion från Sverigedemokraterna angående uttalande om 
återvände IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser 
med anledning av detta

2019/180

47 Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående belysning på 
cykelvägen mellan Ängelholms centrum och Varalöv

2019/190

48 Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående 
tillgängligheten i Kronoskogen

2019/191

49 Medborgarförslag rörande Skörpabäckens dalgång 2018/647

50 Medborgarförslag om kallbadhus i Havsbaden 2019/72

51 Medborgarförslag om padelhall i Hjärnarp 2019/106

52 Medborgarförslag rörande fri parkering i centrum 2019/130

53 Medborgarförslag om att göra naturreservat av Kronoskogen 2019/133

54 Medborgarförslag om en hundrastgård i Ängelholm 2019/141

55 Medborgarförslag rörande längre öppettider på förskola 2019/152

56 Medborgarförslag rörande förskola i Össjö 2019/159

57 Medborgarförslag mot flytt 4-6 från Össjö 2019/161

58 Medborgarförslag om att utöka barmomsorgen i Össjö 2019/162

59 Medborgarförslag om att låta barnen gå kvar i Össjö 2019/163

60 Medborgarförslag om Össjö framtid 2019/171

61 Medborgarförslag rörande ny lokal för 5-åringarna i Össjö 2019/172
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62 Medborgarförslag om ny förskola i Össjö 2019/179

63 Medborgarförslag om flytt av 4-6 till Tofta från Össjö 2019/182

64 Medborgarförslag rörande släta cykelspår: på Ö Kyrkogatan, 
Tingstorget och Thåstrupsgatan

2019/183

65 Medborgarförslag rörande E-handelsbyggnader på Kärra 1:9 2019/184

66 Anmälningsärenden
Anmälan ej verkställda beslut Hälsa 2018 2018/39
Anmälan ej verkställda beslut Välfärdsnämnden 2018 2018/535
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KF § 26                        

Val av justerare

Ingela Sylwander (M) och BrittMarie Hansson (S) utses att jämte ordföranden justera 
protokollet onsdag den 3 april kl. 15:00.
     
_____
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KF § 27                        

Föredragningslistan

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändring:

 Ärenden som tillkommer 
 
15 D Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående belysning på cykelvägen mellan

Ängelholms centrum och Varalöv

15 E Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående tillgängligheten i Kronoskogen

16 O Medborgarförslag om flytt av 4-6 till Tofta från Össjö

16 P Medborgarförslag rörande släta cykelspår på Ö Kyrkogatan, Tingstorget och 
Thåstrupsgatan

16 Q Medborgarförslag rörande e-handelsbyggnader på Kärra 1:9
   
_____
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KF § 28                        

Presentation av ungdomsfullmäktige och ungdomsombudet

Ungdomsombudet och ungdomarna från ungdomsfullmäktige presenterar sig och redogör för 
hur ungdomsfullmäktige fungerar och hur inval sker. Därefter ges information om aktuella 
aktiviteter och frågor inom ungdomsfullmäktige, som t.ex. skolmaten med önskemål om fler 
vegetariska alternativ, kulturscen i Ängelholm, kollektivtrafiken, Stortorget. 
     
_____

Beslutet expedieras till:
Ungdomsombud
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KF § 29                  Dnr   KS 2019/52

Interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Tomas Fjellner (M) från Patrik Ohlsson (SD) om paviljongbygget på 
Kullavägen

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har lämnat en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Tomas Fjellner (M) om paviljongbygget på Kullavägen. I interpellationen ställs följande frågor:

1. Anser du att kommunen ska driva ytterligare process kring detta? Om ja, varför?
2. Vilka är de framtida planerna för dessa paviljonger och tillhörande uppförd infrastruktur 

mot bakgrund av det som skett?
3. Vilka kostnader kommer drabba kommunen som följd av att paviljongerna nu är uppförda

och tagna i bruk, men står utan bygglov?
4. Hur vill du säkra att något liknande inte händer igen?

Kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) svarar i Tomas Fjellners (M) ställe i 
enlighet med skriftligt svar. 

Beslutsunderlag
Interpellation inkommen den 21 januari 2019.
Svar upprättat den 28 februari 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen ska anses besvarad. 

_____

Beslutet expedieras till:
Patrik Ohlsson
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KF § 30                  Dnr   KS 2019/149

Interpellation ställd till Ingela Sylwander, ordförande i nämnden 
för omsorg och stöd rörande Mobila teamet Hälsostaden

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har lämnat en interpellation till ordförande i nämnden för omsorg och 
stöd, Ingela Sylwander (M) om Hälsostadens mobila team. Interpellationen innehåller följande 
frågor: 

1. Vem har beslutat om att ta bort placeringen av kommunal sjuksköterska i det
mobila teamet?

2. Varför har detta beslut fattats?

Ingela Sylwander (M) svarar i enlighet med skriftligt svar. 

Beslutsunderlag
Interpellation inkommen 18 mars 2019 
Svar på upprätt den 20 mars 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen ska anses besvarad.

_____

Beslutet expedieras till:
Susanne Jönsson
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KF § 31                  Dnr   KS 2016/830

Motion från Jim Brithén (EP) om den politiska organisationen

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) har lämnat in en motion om den politiska organisationen och föreslår 
följande: 
• Att den politiska organisationen snarast ändras i riktning mot den tidigare, mer 

traditionella organisationsmodellen, som innebär ”en nämnd, en förvaltning”,
• Att arbetet kring organisationen påskyndas, innan konsekvenserna för Ängelholms 

ekonomi, effektivitet politik, politiker o.s.v. får ytterligare negativa konsekvenser.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 februari 2019, § 14
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 januari 2019, § 3
Tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2019

Yrkanden 
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till förslag till kommunstyrelsens förslag till beslut, d.v.s. 
avslag på motionen. 

Jim Brithén (EP) yrkar att motionen ska anses besvarad. 

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Robin Holmbergs (M) yrkande, dels bifall till 
Jim Brithéns (EP) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Robin Holmbergs (M) 
yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Reservation
Jim Brithén (EP) reserverar sig mot beslutet. 
_____

Beslutet expedieras till:
Jim Brithén
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KF § 32                  Dnr   KS 2019/35

Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun är det överordnade styrdokument som 
tydliggör vad som gäller för alla som kommunicerar i Ängelholms kommuns namn. 
Syftet med policyn är att beskriva kommunens övergripande regelverk och förhållningssätt i 
kommunikationsfrågor samt de principer som ligger till grund för all kommunikation inom 
Ängelholms kommun. Den riktar sig till alla medarbetare och lägger grunden både för det 
långsiktiga kommunikationsarbetet och för den dagliga kommunikationen; internt inom 
organisationen och externt till medborgare, civilsamhälle, näringsliv, media och andra 
intressenter. Kommunens värdegrund: Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft ska 
genomsyra all kommunikation från Ängelholms kommun.

Kommunikationspolicyn är utgångspunkt för ett flertal olika riktlinjer och rutiner som 
tillsammans ska styra och stödja den kommunikation som sker med Ängelholms kommun 
som avsändare. Kommunikationspolicyn ersätter Ängelholms kommuns 
kommunikationsstrategi som beslutades av Kommunfullmäktige 2012-03-26.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 februari 2019, § 15
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 januari 2019, § 5
Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun 
Protokoll Central samverkan 2019-01-15
Kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun, 2012-03-26.

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

Patrik Ohlsson (SD) yrkar att meningen "Vi strävar efter att använda ett könsneutralt språk" tas 
bort och att meningen dessförinnan: "Vi undviker så långt som möjligt förkortningar och vi förklarar 
facktermer" ändras till ”Vi förklarar facktermer". 

Jim Brithén (EP) instämer i Patrik Ohlssons yrkande. 
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Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Robin Holmbergs (M) yrkande, dels bifall till 
Patrik Ohlssons (SD) yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Robin 
Holmbergs (M) yrkande.

Omröstning begärs. JA-röst för Robin Holmbergs (M) yrkande. NEJ-röst för Patrik Ohlssons 
(SD) yrkande. Omröstningen utfaller med 39 JA-röster mot 12 NEJ-röster. Se 
omröstningslista.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun.

Reservationer
Sverigedemokraterna samtycker med lejonparten av förslaget till kommunikationspolicy, och tycker det är bra 
att vi nu får en uppdatering från strategi till policy. Kommunikationspolicyn kommer vara ett viktigt 
dokument och meningen är att alla anställda skall följa den i alla dess delar. Det innebär att det finns stor 
tyngd i allt som står i den.

Vi har därför ett par invändningar, där vi menar att policyn borde förändras. Detta gäller sidan 4 i policyn, 
under rubriken 3.5 "Vi kommunicerar tillgängligt och inkluderande".

Vi vill där ta bort följande mening helt ur policyn:

"Vi strävar efter att använda ett könsneutralt språk".

Enligt vår tolkning innebär texten att anställd som inte vill sträva efter att kommunicera på könsneutralt 
språk bryter mot policyn. Vi ser en fara i att det kan drabba den som föredrar att uttrycka sig på mer 
traditionell svenska och vill undvika nyspråkliga begrepp, som t.ex "han" eller "hon" istället för "hen", och 
"man" istället för "en".

Meningen dessförinnan: "Vi undviker så långt som möjligt förkortningar och vi förklarar facktermer" vill vi 
ändra till enbart "Vi förklarar facktermer". 

Förkortningar är inte alltid av ondo, utan kan användas på bra och dåliga sätt. Etablerade förkortningar som 
t.ex "bl.a" och "t.ex" kan förenkla läsligheten, jämfört med om de skulle skrivas ut i sin helhet. 
Förkortningar kan förstås också användas överdrivet och på ett sätt som försämrar läsligheten, men vi menar 
att det redan täcks i textstyckena före om att ett språk ska användas som är vårdat, enkelt och begripligt.

Patrik Ohlsson (SD)
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Engelholmspartiet instämmer i Sverigedemokraternas reservation. 

Jim Brithén (EP)

_____

Beslutet expedieras till:
kommunikationschef
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Omröstningslista
6 Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun JA=bifall KS, NEJ=PO

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej
Elisabeth Kullenberg ordf               (M)                                               X    
Ola Carlsson 1:e v ordf                 (M)                                               X    
Emma Yngvesson 2:e v ordf (S)       Fanny Krumlinde Handreck (s)              X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Lars Nyander                            (S)                                               X    
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X    
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Lennart Nilsson                         (C)                                               X    
Susanne Sandström                       (V)                                               X    
Petra Oddson                            (KD)                                              X    
Åsa Larsson  (S)       Ale Holm  (s)                              X    
Christina Hanstål (M)       Susanne Resmark (M)                        X    
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Helena Böcker (MP)      Karl-Otto Rosenqvist (MP)                   X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Daniel Jönsson (M)       Cornelis Huisman (M)                       X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Tomas Fjellner (M)       Magnus Nson-Engelbäck (M)                  X    
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X   
Johan Wifralius                         (SD)                                              X   
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Karin Jansson                           (SD)                                              X   
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)                                               X    
Anita Rosén                             (L)                                               X    
Birgitta Markevärn                      (SD)                                              X   
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Marie Wifralius                         (SD)                                              X   
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X    
Magnus Jonsson                          (S)                                               X    
Lars Carlsson (S)       Anne Viljevik  (S)                          X    
Susanne Jönsson                         (S)                                               X    
Pia Radil (S)       Tommy Jönsson (S)                          X    
Jan-Olof Sewring (M)       Hannes Petersson (M)                       X    
Johnny Hagman                           (M)                                               X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)                                               X    
Erika Henningsson (M)       Per Skantz (M)                             X    
Jim Brithén                             (EP)                                              X   
Pia Ohrberg                             (EP)                                              X   
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X   
Anders Bengtsson                        (EP)                                              X   
Arne Jönsson                            (S)                                               X    
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X    
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               X    
Karin Bergström                         (S)                                               X    
Dorthe Sjöholm (SD)      Oscar Byberg (SD)                           X   
Mats Sahlin                             (SD)                                              X   

Summa: 39 12
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KF § 33                  Dnr   KS 2019/112

Framtidsförklaring för Ängelholm 2019-2022

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. 
Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och tätorter 
som på landsbygden skapar livskvalitet för de som bor här. Framtidsförklaringen stakar ut den 
blågröna majoritetens väg mot att uppnå Ängelholms kommuns vision och är en viktig del i 
kommunens målstyrning. Dokumentet pekar ut den politiska viljan för kommunens arbete 
under mandatperioden och ska vara vägledande för de prioriteringar och inriktningar 
Ängelholms kommun ska arbeta efter de kommande åren.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 mars 2019, § 35
Ordförandeförslag daterat den 4 mars 2019
Blågröna Ängelholms framtidsförklaring för Ängelholms kommun 2019-2022
Socialdemokraternas framtidsförklaring för Ängelholms kommun 2019-2022
Engelholmspartiets handlingsprogram

Yrkanden 
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till Blågröna Ängelholms framtidsförklaring för Ängelholms kommun 
2019-2022. Charlotte Engblom Carlsson (L), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), 
Anne-Marie Lindén (MP), Sven-Ingvar Borgquist (M) och Maija Rampe (M) instämmer i 
yrkandet.

Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S) och Mikael von Krassow (S) yrkar avslag till Blågröna 
Ängelholms framtidsförklaring för Ängelholms kommun 2019-2022, och istället bifall till 
Socialdemokraternas framtidsförklaring för Ängelholms kommun 2019-2022. Susanne Sandström (V) 
instämmer.

Jim Brithén (EP) yrkar avslag på de liggande förslagen till framtidsförklaringar och yrkar 
istället bifall till Engelholmspartiets framtidsförklaring (handlingsprogram) som lämnas in vid 
sammanträdet. 

Patrik Ohlsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.
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Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de tre framlagda förslagen, d.v.s. bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut, bifall till Socialdemokraternas framtidsförklaring, bifall till 
Engelholmspartiets framtidsförklaring. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning begärs. Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till beslut som 
huvudförslag. För att utse motförslag till kommunstyrelsens förslag till beslut så genomförs 
omröstning med JA-röst för Socialdemokraternas framtidsförklaring och NEJ-röst för 
Engelholmspartiets framtidsförklaring. Omröstningen utfaller med 13 JA-röster mot 3 NEJ-
röster. 35 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningslista 1.

Huvudomröstning genomförs. JA-röst för kommunstyrelsens förslag till belsut, NEJ-röst för 
Socialdemokraternas framtidsförklaring. Omröstningen utfaller med 26 JA-röster mot 13 
NEJ-röster. 12 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningslista 2.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Blågröna Ängelholms framtidsförklaring för Ängelholms kommun 2019-2022.

Reservationer
Vi Socialdemokrater reserverar oss mot alliansens och miljöpartiets framtidsförklaring. 
Till stora delar kan nog samtliga partier ställa sig bakom den framlagda framtidsförklaringen då den på ett 
generellt beskriver att vi ska utveckla kommen ansvarsfullt, få fler att komma hit till vår kommun och stanna 
samt ha en stabil ekonomi. De flesta är nog även överens om att vi som kommun måste satsa på våra barn och 
ungdomar och ge dem en trygg skolgång samtidigt som vi ska arbeta för att näringslivet får goda förutsättningar 
att utvecklas.
Det vi socialdemokrater vänder oss emot är resonemanget kring ökad valfrihet och att kommunen ska ta 
proaktiva kontakter med friskolor för öka deras etableringsgrad i vår kommun.  Fler valmöjligheter är på 
inget sätt någon garanti för varken hög kvalitet för brukarna eller ekonomisk och hållbar utveckling för vår 
kommun. Fler valmöjligheter kan tenderara till att färre antal brukare finns på flera enheter vilket resulterar i 
det rakt motsatta som framgår i förslaget till framtidsförklaring. Samma resonemang bör tillämpas gällande 
den borgerliga ivern att privatisera inom skolan. Att motivera denna manöver genom att säga att kommunen 
varken har kompetensen eller ekonomin att tillgodose det framtida behovet av skolor är anmärkningsvärt. Vi 
har ett eget kommunalt bostadsbolag som hanterat framtagandet av den nu klara nya Nyhemsskolan samt det 
pågående bygget av Villanskolan, så visst finns kompetensen. Beträffande ekonomin så är det politiken som 
gör ekonomiska prioriteringar, alltså går det inte att tolka på annat sätt än att alliansen och miljöpartiet väljer 
att inte prioritera kommunala skolor.
Samtidigt är det svårt att bortse från att kommunen vid mer än ett tillfälle fått gå in och ta över elevers 
utbildningar efter deras skolor gått i konkurs.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Vi socialdemokrater vill att de resurser som medborgarna betalar för sina välfärdstjänster ska stanna i 
kommunen och arbeta för att ytterligare förbättra för både elever, brukare och personal.
För Socialdemokraterna, Ängelholm.

Lars Nyander (S)

_____ 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

_____

Beslutet expedieras till:
Robin Holmberg
Lars Nyander
Ekonomi och Kvalitet, Servicestöd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Omröstningslista 1
7 Framtidsförklaring för Ängelholm 2019-2022 JA=S, NEJ=EP

Ledamöter Parti Ersättare Ja Ne
j

Avst
Elisabeth Kullenberg ordf               (M)                                               X  
Ola Carlsson 1:e v ordf                 (M)                                               X  
Emma Yngvesson 2:e v ordf (S)       Fanny Krumlinde Handreck (S)               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X  
Lars Nyander                            (S)                                               X    
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X  
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X  
Lennart Nilsson                         (C)                                               X  
Susanne Sandström                       (V)                                               X    
Petra Oddson                            (KD)                                              X  
Åsa Larsson (S)       Ale Holm (S)                              X    
Christina Hanstål (M)       Susanne Resmark (M)                        X  
Linda Persson                           (KD)                                              X  
Helena Böcker (MP)      Karl-Otto Rosenqvist (MP)                   X  
Maija Rampe                             (M)                                               X  
Daniel Jönsson (M)       Cornelis Huisman (M)                       X  
Ingela Sylwander                        (M)                                               X  
Tomas Fjellner (M)       Magnus Nson-Engelbäck (M)                  X  
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X  
Johan Wifralius                         (SD)                                              X  
Eric Sahlvall                           (L)                                               X  
Karin Jansson                           (SD)                                              X  
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)                                               X  
Anita Rosén                             (L)                                               X  
Birgitta Markevärn                      (SD)                                              X  
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X  
Robin Holmberg                          (M)                                               X  
Marie Wifralius                         (SD)                                              X  
Liss Böcker                             (C)                                               X  
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              X  
Mikael von Krassow                      (S)                                               X    
Magnus Jonsson                          (S)                                               X    
Lars Carlsson                           (S)       Anne Viljevik (S)                          X    
Susanne Jönsson                         (S)                                               X    
Pia Radil                               (S)       Tommy Jönsson (S)                          X    
Jan-Olof Sewring                        (M)       Hannes Petersson (M)                       X  
Johnny Hagman                           (M)                                               X  
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X  
Anders Davidsson                        (M)                                               X  
Rune Johansson                          (M)                                               X  
Erika Henningsson                       (M)       Per Skantz (M)                             X  
Jim Brithén                             (EP)                                              X   
Pia Ohrberg                             (EP)                                              X   
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X  
Anders Bengtsson                        (EP)                                              X   
Arne Jönsson                            (S)                                               X    
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X    
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               X    
Karin Bergström                         (S)                                               X    
Dorthe Sjöholm (SD)      Oscar Byberg (S)                           X  
Mats Sahlin                             (SD)                                              X  

Summa: 13 3 35



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Omröstningslista 2
7 Framtidsförklaring för Ängelholm 2019-2022 JA=KS förslag NEJ= S

Ledamöter Parti Ersättare Ja Ne
j

Avst
Elisabeth Kullenberg ordf               (M)                                               X    
Ola Carlsson 1:e v ordf                 (M)                                               X    
Emma Yngvesson 2:e v ordf (S)       Fanny Krumlinde Handreck (S)               X   
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X    
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Lennart Nilsson                         (C)                                               X    
Susanne Sandström                       (V)                                               X   
Petra Oddson                            (KD)                                              X    
Åsa Larsson (S)       Ale Holm (S)                               X   
Christina Hanstål (M)       Susanne Resmark (M)                        X    
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Helena Böcker (MP)      Karl-Otto Rosenqvist (MP)                   X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Daniel Jönsson (M)       Cornelis Huisman (M)                       X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Tomas Fjellner (M)       Magnus Nson-Engelbäck (M)                  X    
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X  
Johan Wifralius                         (SD)                                              X  
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Karin Jansson                           (SD)                                              X  
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)                                               X    
Anita Rosén                             (L)                                               X    
Birgitta Markevärn                      (SD)                                              X  
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Marie Wifralius                         (SD)                                              X  
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              X  
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)                                               X   
Lars Carlsson (S)       Anne Viljevik (S)                          X   
Susanne Jönsson                         (S)                                               X   
Pia Radil (S)       Tommy Jönsson (S)                          X   
Jan-Olof Sewring (M)       Hannes Petersson (M)                       X    
Johnny Hagman                           (M)                                               X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)                                               X    
Erika Henningsson (M)       Per Skantz (M)                             X    
Jim Brithén                             (EP)                                              X  
Pia Ohrberg                             (EP)                                              X  
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X  
Anders Bengtsson                        (EP)                                              X  
Arne Jönsson                            (S)                                               X   
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X   
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               X   
Karin Bergström                         (S)                                               X   
Dorthe Sjöholm (SD)      Oscar Byberg (SD)                           X  
Mats Sahlin                             (SD)                                              X  

Summa: 26 13 12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 34                  Dnr   KS 2018/251

Uppdrag att omfördela budgeten enligt den nya organisationen

Ärendebeskrivning
I samband med kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och plan 2020-2021 den 19 
november gavs kommunstyrelsen i uppdrag att efter årsskiftet omfördela budgeten enligt den 
nya organisationen.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 mars 2019, § 37
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 februari 2019, § 22
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-11
Bilaga 1 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 ny organisation
Bilaga 2 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 ny organisation
Bilaga 3 Utvecklingsmål och nyckeltal 2019 ny organisation
Bilaga 4 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 tidigare organisation
Bilaga 5 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 tidigare organisation

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

Lars Nyander (S) meddelar att Socialdemokraterna avstår från att delta i beslut och lämnar 
protokollsanteckning enligt nedan.

Patrik Ohlsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet och 
lämnar protokollsanteckning enligt nedan.

Susanne Sandström (V) meddelar att Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet. 

Anders Bengtsson (EP) meddelar att Engelholmspartiet avstår från att delta i beslutet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna omfördelning av driftbudget till den nya organisationen för budget 2019 och 
plan 2020-2021,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

att godkänna omfördelning av investeringsbudget till den nya organisationen för budget 
2019 och plan 2020-2021,

att godkänna omfördelning av utvecklingsmål till den nya organisationen för år 2019

_____

Protokollsanteckning
Vi socialdemokrater avstår från att delta i beslutet. Ärendet är inte en ren omfördelning utan innehåller också 
ytterligare besparingar där konsekvenserna varken är utredda eller fackligt förhandlade.

Lars Nyander (S)

_____

Eftersom ombudgeteringen är en effekt av de blågrönas segrande budget för år 2020, väljer 
Sverigedemokraterna att inte delta i beslutet. Vi ställer oss dock frågande till den tabell som beskriver 
nerdragningen med 2500 tkr för att tillmötesgå de besparingar genom organisationsutveckling som de blågröna 
hade i sin budget för 2020. 

De 500 tkr som dras in på reserven för KF's beredningsarbete är vi bekväma med, eftersom beredningsarbetet 
kommer minska och f.n ligger i träda. I övrigt ser vi dock ingen organisationsutveckling i förslaget, utan bara 
en ovälkommen nedskärning vad gäller barntrafikskolan och 2 poster bestående av bollande med reserver för 
stormskador och andra oförutsedda utgifter. 

Vi förstår att det inte är enkelt att hitta besparingar/effektiviseringar/utveckling för att hämta in de summor 
som budgeten kräver enligt posten för organisationsutveckling, men hoppas på mer konstruktiva förslag i den 
här frågan framöver. Icke minst ligger ju i budgetens plan för 2020 och 2021 ännu större summor som behöver 
hämtas in under posten för Organisationsutveckling.

Patrik Ohlsson (SD) 

_____ 

Beslutet expedieras till:
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
Samtliga nämnder



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 35                  Dnr   KS 2019/83

Ombudgetering av anslag från 2018 till 2019

Ärendebeskrivning
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från huvuduppdragen och Servicestöd 
av ej förbrukade anslag i 2018 års budget. Begärda ombudgeteringar framgår av bilagan. 
Samtliga framställningar avser investeringsbudgeten då ingen begäran om ombudgetering har 
inkommit gällande driftbudgeten.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 mars 2019, § 38
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 februari 2019, § 23
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05
Bilaga, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr)

Yrkanden 
Robin Holmberg (M) och yrkar bifall till förslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Jim Brithén (EP) instämmer i Robin Holmbergs yrkande. 

Lars Nyander (S) meddelar att Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Patrik Ohlsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Susanne Sandström (V) meddelar att Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 6 275 tkr för Servicestöd KS,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 1 966 tkr för huvuduppdrag Hälsa KS,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 263 tkr för huvuduppdrag Lärande och familj KS,
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Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

att medge framställningar för huvuduppdrag Samhälle skattefinansierad verksamhet, KS 
på sammanlagt 8 377 tkr,

att budgeten 2019 för projekten 91560 Broar och konstbyggnader, 92010 
Strandberedning och 93937 Östra järnvägsgatan justeras ned med sammanlagt 2 189 
tkr för Samhälle skattefinansierad verksamhet,

att medge framställningar för huvuduppdrag Samhälle avgiftsfinansierad verksamhet, KS 
på sammanlagt 3 591 tkr,

att budgeten 2019 för projekt 99116 Avloppsreningsverket minskas med 24 080 tkr till 
64 920 tkr för den avgiftsfinansierade VA-verksamhet,

att under år 2019 ta upp långfristiga lån på ytterligare 15 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den skattefinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad 
låneram.

_____ 

Beslutet expedieras till:
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
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Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 36                  Dnr   KS 2019/67

Finansiering av åtgärder för IT-säkerhet och digitalisering

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen genomförde våren 2018 en granskning av intrångsskydd i Ängelholms 
kommun. Frågeställningen var: Har kommunstyrelsen säkerställt att Ängelholms kommuns nuvarande 
tekniska IT-säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt intrång till 
acceptabel nivå?

Följande kontrollfrågor ställdes:
 Hur upptäcks en eventuell attack?  
 Hanteras icke önskvärda incidenter på ett ändamålsenligt sätt? 
 Hur är säkerheten avseende intrång av extern aktör? 
 Hur är säkerheten avseende intrång av intern aktör? 
 Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning i frågor kring den övergripande IT-

säkerheten? Har organisationen godtagbar förmåga att återställa IT-stödet efter en 
incident?

Revisionsrapporten som inkom till kommunfullmäktige den 18 juni 2018, visade att det finns 
behov av omfattande åtgärder för att reducera risker för obehörigt intrång och för att säkra en 
modern IT-miljö. Det genomförda penetrationstestet gav värdefull information om säkerheten 
och vilka förbättringar som behöver göras. Det förslag till åtgärdsplan som presenterades i 
rapporten har noggrant analyserats och ett förslag till fortsatt hantering har tagits fram av 
digitaliseringsenheten i samråd med kommunledningen.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 mars 2019, § 39
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 februari 2019,  § 24
Tjänsteutlåtande från Digitaliseringsenheten, daterat den 1 februari 2019

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Johan Wifralius (SD), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Eric Sahlvall (L) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lars Nyander (S) meddelar att Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet och lämnar 
protokollsanteckning enligt nedan.
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Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Susanne Sandström (V) meddelar att Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att tillskjuta 8 650 000 kronor till digitaliseringsenhetens investeringsbudget 2019, 

att tillskjuta 2 830 000 kronor till digitaliseringsenhetens driftsbudget årligen från och med 
2019, samt

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat 2019 med 2 830 000 
kronor.

_____

Protokollsanteckning
Vi socialdemokrater deltar inte i beslutet. Vi håller med om att åtgärder behövs omedelbart. Det är 
finansieringen av åtgärderna med ytterligare odefinierade nedskärningar som vi är tveksamma till.

Lars Nyander (S)

Beslutet expedieras till:
Digitaliseringsenheten, Ekonomichef
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Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 37                  Dnr   KS 2019/81

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter

Ärendebeskrivning
Verksamheten för miljö och bygg har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt 
tobakslagen. Den nuvarande taxan trädde i kraft 2018-01-01. Taxan behöver uppdateras då ny 
lagstiftning på området träder i kraft 2019-07-01. En stor förändringen i lagstiftningen är att 
det nu krävs tillstånd för att få sälja tobaksvaror, tidigare räckte det med en anmälan. Prövning 
av tillståndsansökan kräver längre tid än hanteringen av en anmälan, och därför föreslås en 
högre avgift för denna prövning jämfört med tidigare taxa.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 mars 2019 § 40
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 februari 2019 § 25  
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet, daterat den 11 februari 2019
Protokollsutdrag MTN den 21 februari 2019
Förslag till ”Taxa för tillsyn enligt tobakslagen”
Sammanställning av uppskattad tid för handläggning av tillståndsansökan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter,

att fastställa timtaxan 984 kr per timme för denna tillsyn,

att taxan ska gälla från och med 2019-07-01,

att nuvarande taxa för tillsyn enligt tobakslagen, beslut KF § 282/2017 samt taxa för 
tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, beslut KF § 
284/2017, upphör att gälla 2019-07-01.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö- och tillståndsnämnden, Huvuduppdrag Samhälle
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Kommunfullmäktige
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KF § 38                  Dnr   KS 2019/27

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende 
solarieverksamhet

Ärendebeskrivning
Regeringen har 2018-04-26 beslutat om ny strålskyddslag (2018:396) som trädde i kraft 2018-
06-01. Verksamheten för Miljö och bygg har därför reviderat nuvarande taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen avseende solarieverksamhet, då taxan bygger på den gamla strålskyddslagen 
(1988:220). Myndighetsnämnden beslutade 2018-06-28 (MYN § 49/2018) att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan. Nämndens beslut blev av okänd anledning 
aldrig expedierad till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 mars 2019 § 41
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 februari 2019 § 26 
Tjänsteutlåtande 2019-01-21
Reviderad ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”
Myndighetsnämndens beslut MYN § 49/2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderad taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende solarieverksamhet,

att den reviderade taxan ska gälla från och med det att kommunfullmäktiges beslut vinner 
laga kraft, samt

att bemyndiga Miljö- och tillståndsnämnden att fatta beslut om mindre ändringar av taxan 
till följd av ändrad lagstiftning.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö- och tillståndsnämnden
Huvuduppdrag Samhälle



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 39                  Dnr   KS 2018/801

Exploateringsavtal för Fågelsången 3

Ärendebeskrivning
KSAU har 2019-01-30 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna upprättat exploateringsavtal mellan Ängelholms kommun, Backahill Bostäder AB 
samt AB Ängelholmshem. Exploateringsavtalet är villkorat av att detaljplan Dnr PL17-0002, 
KS 2017/100 vinner laga kraft. Efter KSAUs beslut har detaljplanen genomgått en mindre 
justering inför antagande. Justeringen medför även en mindre ändring i exploateringsavtalet, 
då ett av de områden Backahill Bostäder AB ska förvärva av kommunen minskar i omfattning. 

Backahill Bostäder AB, ägare till fastigheten Fågelsången 3, planerar att förtäta bebyggelsen 
inom Fågelsången 3 med ytterligare ca 4 100 m² BTA bostäder ovanpå befintligt 
parkeringsdäck. Ny detaljplan (Dnr PL17-0002, KS 2017/100) som krävs för att möjliggöra 
byggnationen går upp för antagande i Kommunstyrelsen under första kvartalet 2019.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med AB Ängelholmshem och Backahill 
Bostäder AB upprättat ett förslag till exploateringsavtal. Avtalet är undertecknat av AB 
Ängelholmshem och Backahill Bostäder. 

Enligt exploateringsavtalet överlåts del av kommunens fastighet Ängelholm 3:52 till 
Fågelsången 3 (kvartersmark enligt planförslag) samt del av Backahill Bostäder ABs fastighet 
Fågelsången 3 till Ängelholm 3:52 (allmän plats enligt planförslag). Dessutom sker 
förändringar av befintliga servitut. Se exploateringsavtal samt kartskiss och plankarta. 
Marköverlåtelserna och ändringarna av servituten kommer att genomföras via en 
lantmäteriförrättning.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 mars 2019, § 42
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 januari 2019, § 4
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 25 februari 2019
Av AB Ängelholmshem och Backahill Bostäder AB signerat exploateringsavtal med bilagor 
Kartskiss och plankarta 

Yrkanden 
Robin Holmberg (M) och Arne Jönsson (S) yrkar bifall till förslag till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med AB Ängelholmshem och 
Backahill Bostäder AB.

_____

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med tre exploateringsavtal i original



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 40                  Dnr   KS 2019/142

Entledigande samt val av ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
efter Niklas Andersson (SD) 

Ärendebeskrivning
Niklas Andersson (SD) har den 27 februari 2019 inkommit med en avsägelse gällande uppdrag 
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Niklas Andersson, daterad den 27 februari 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Niklas Andersson (SD) från uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, 
samt

att till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden utse Oscar Byberg (SD).

_____

Beslutet expedieras till:
Niklas Andersson
Oscar Byberg
Samhällsbyggnadsnämnden
HR servicecenter
Registrator (FMS)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 41                  Dnr   KS 2019/143

Entledigande samt val av ny ledamot och ersättare efter Birgitta 
Markevärn (SD) i nämnden för kultur, idrott och fritid

Ärendebeskrivning
Birgitta Markevärn (SD) har den 27 februari 2019 inkommit med en avsägelse gällande 
uppdrag som ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Birgitta Markevärn (SD), daterad den 27 februari 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Birgitta Markevärn (SD) från uppdrag som ledamot i nämnden för kultur, idrott 
och fritid, 

att till ny ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid utse Mats Sahlin (SD), samt

att till ny ersättare i nämnden för kultur, idrott och fritid utse Rose-Marie Broman (SD).

_____

Beslutet expedieras till:
Birgitta Markevärn (SD)
Mats Sahlin (SD)
Rose-Marie Broman (SD)
Nämnden för kultur, idrott och fritid
HR Servicecenter
Registrator (FMS)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 42                  Dnr   KS 2019/144

Entledigande samt val av ny ledamot och ersättare efter Stefan 
Pivré (SD) i familje- och utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Stefan Pivré (SD) har den 27 februari 2019 inkommit med avsägelse gällande uppdrag som 
ledamot i familje- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Stefan Pivré (SD), daterad den 27 februari 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Stefan Pivré (SD) från uppdrag som ledamot i familje- och utbildningsnämnden,

att till ny ledamot i familje- och utbildningsnämnden utse Birgitta Markevärn (SD), samt

att till ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden utse Mimmi Heinegren (SD). 

_____

Beslutet expedieras till:
Stefan Pivré
Birgitta Markevärn
Mimmi Heinegren
Familje- och utbildningsnämnden
Registrator (FMS)
HR Servicecenter



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 43                  Dnr   KS 2019/145

Entledigande samt val av ny ledamot och ersättare efter Mats 
Sahlin (SD) i nämnden för omsorg och stöd

Ärendebeskrivning
Mats Sahlin (SD) har den 27 februari 2019 inkommit med avsägelse gällande uppdrag som 
ledamot i nämnden för omsorg och stöd.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mats Sahlin (SD), daterad den 27 februari 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Mats Sahlin (SD) från uppdrag som ledamot i nämnden för omsorg och stöd,

att till ny ledamot i nämnden för omsorg och stöd utse Stefan Pivré (SD), samt

att till ny ersättare i nämnden för omsorg och stöd utse Mimmi Heinegren (SD)

_____

Beslutet expedieras till:
Mats Sahlin
Stefan Pivré
Mimmi Heinegren
Nämnden för omsorg och stöd
Registrator (FMS)
HR Servicecenter



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 44                  Dnr   KS 2019/119

Motion från Engelholmspartiet rörande utbyggnad av Nybroleden 
längs Rönneå, E III

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EPP, Anders Bengtsson (EP) och Pia Ohrberg (EP) har lämnat in en motion 
rörande utbyggnad av Nybroleden längs Rönneå, EIII.

Beslutsunderlag
Motion från Jim Brithén (EP), Anders Bengtsson (EP) och Pia Ohrberg (EP), inkommen den 
4 mars 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 45                  Dnr   KS 2019/146

Motion från Sverigedemokraterna om tiggeriförbud

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) har lämnat in en motion om tiggeriförbud. 

Beslutsunderlag
Motion från Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD), inkommen den 13 mars 2019. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 46                  Dnr   KS 2019/180

Motion från Sverigedemokraterna angående uttalande om 
återvände IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser 
med anledning av detta

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) har lämnat in en motion om återvändande IS-
terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta.

Beslutsunderlag
Motion från Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD), inkommen den 22 mars 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 47                  Dnr   KS 2019/190

Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående belysning på 
cykelvägen mellan Ängelholms centrum och Varalöv

Ärendebeskrivning
Britt-Marie Hansson m.fl. (S) har lämnat in en motion angående belysning på cykelvägen 
mellan Ängelholms centrum och Varalöv. 

Beslutsunderlag
Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S), inkommen den 25 mars 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 48                  Dnr   KS 2019/191

Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående tillgängligheten 
i Kronoskogen

Ärendebeskrivning
Britt-Marie Hansson m.fl. (S) har lämnat in en motion angående belysning på cykelvägen 
mellan Ängelholms centrum och Varalöv

Beslutsunderlag
Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S), inkommen den 25 mars 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 49                  Dnr   KS 2018/647

Medborgarförslag rörande Skörpabäckens dalgång

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren önskar att Skörpabäckens dalgång blir mer tillgänglig genom anläggande av 
enklare stigar utefter bäcken och mellan Gös-/Sikgatan – Flyttfågelsgatan/Selma Lagerlöfs 
gata. 

Beslutsunderlag
Medborgarförlag inkommet den 24 augusti 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till nämnden för kultur, idrott och fritid.

_____

Beslutet expedieras till:
Nämnden för kultur idrott och fritid



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 50                  Dnr   KS 2019/72

Medborgarförslag om kallbadhus i Havsbaden

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren önskar att ett kallbadhus uppförs i Ängelholm för alla medborgare med en 
herr- och en damavdelning med bastu och tillgång till havet.

Beslutsunderlag
Medborgarförlag inkommet den 3 februari 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 51                  Dnr   KS 2019/106

Medborgarförslag om padelhall i Hjärnarp

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren önskar att en padelhall uppförs i Hjärnarp. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 16 februari 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till nämnden för kultur, idrott och fritid. 

_____

Beslutet expedieras till:
Nämnden för kultur, idrott och fritid



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 52                  Dnr   KS 2019/130

Medborgarförslag rörande fri parkering i centrum

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren önskar att fri parkering 3-4 timmar i centrum införs, vilket skulle hjälpa 
handeln i centrum och göra staden bilvänligare. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 6 mars 2019. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden. 

_____

Beslutet expedieras till:
samhällbyggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 53                  Dnr   KS 2019/133

Medborgarförslag om att göra naturreservat av Kronoskogen

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att Kronoskogen görs till ett naturreservat.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 8 mars 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 54                  Dnr   KS 2019/141

Medborgarförslag om en hundrastgård i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att ett inhägnat område upprättas i Kronoskogen för hundar och 
hundägare att träffas på. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 12 mars 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 55                  Dnr   KS 2019/152

Medborgarförslag rörande längre öppettider på förskola

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår längre öppettider på fler av kommunens förskolor. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 16 mars 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till familje- och utbildningsnämnden. 

_____

Beslutet expedieras till:
familje- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 56                  Dnr   KS 2019/159

Medborgarförslag rörande förskola i Össjö

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att en ny förskola byggs i Össjö för att möta det stora behovet av 
barnomsorg. Det skulle i sin tur frigöra platser i Munka Ljungby.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 19 mars 2019. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till familje- och utbildningsnämnden. 

_____

Beslutet expedieras till:
familje- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 57                  Dnr   KS 2019/161

Medborgarförslag mot flytt 4-6 från Össjö

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att platsproblemet för årskurs 4-6 i Össjö ska lösas i Össjö istället för 
att flytta årskurserna till Toftaskolan.  

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 19 mars 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till familje- och utbildningsnämnden.

_____

Beslutet expedieras till:
familje- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 58                  Dnr   KS 2019/162

Medborgarförslag om att utöka barmomsorgen i Össjö

Ärendebeskrivning
För att möta det ökade barnantalet i Össjö föreslår förslagsställaren en långsiktig lösning som 
gynnar både barnen i Össjö och Munka Ljungby genom att satsa på förskola och skola i Össjö. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 19 mars 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Att överlämna medborgarförslaget till familje- och utbildningsnämnden. 

_____

Beslutet expedieras till:
familje- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 59                  Dnr   KS 2019/163

Medborgarförslag Låt barnen gå kvar i Össjö

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att barnen i Össjö ska gå kvar i skola i Össjö och inte flyttas till 
Toftaskolan. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 19 mars 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till familje- och utbildningsnämnden.

_____

Beslutet expedieras till:
familje- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 60                  Dnr   KS 2019/171

Medborgarförslag om Össjö framtid

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren skriver att prognoserna på elevantal visar på en utveckling för
Össjö, inte en avveckling. En förskola till Össjö finns det underlag för.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 19 mars 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till familje- och utbildningsnämnden. 

_____

Beslutet expedieras till:
familje- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 61                  Dnr   KS 2019/172

Medborgarförslag rörande ny lokal för 5-åringarna i Össjö

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår följande:

För barn 0-4år: Hyr Össjö församlingshem och ha kvar dagbarnvårdare.
För 5-åringarna: Sätt en barack på Össjö skola eller ha uteförskola med bas på Össjö 
idrottssällskap eller på ett grönområde på Krukärrsvägen som kommunen äger med närhet till 
Össjö skola, vatten och avlopp.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 20 mars 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till familje- och utbildningsnämnden. 

_____

Beslutet expedieras till:
familje- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 62                  Dnr   KS 2019/179

Medborgarförslag om ny förskola i Össjö

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår en utbyggnad/renovering/nybyggnation av förskola och skola i 
Össjö för att minska de långa köerna för att få plats på förskolorna i Munka-Ljungby. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 21 mars 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till familje- och utbildningsnämnden.

_____

Beslutet expedieras till:
familje- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 63                  Dnr   KS 2019/182

Medborgarförslag om flytt av 4-6 till Tofta från Össjö

Ärendebeskrivning
För att undvika flytt av elever årskurs 4-6 från Össjö till Munka Ljungby, föreslår 
förslagsställaren i första hand att skolan i Össjö byggs ut och i andra hand att paviljonger sätts 
upp i Össjö istället för i Munka Ljungby. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 24 mars 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till familje- och utbildningsnämnden.

_____

Beslutet expedieras till:
familje- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 64                  Dnr   KS 2019/183

Medborgarförslag rörande släta cykelspår på Ö Kyrkogatan, 
Tingstorget och Thåstrupsgatan

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren skriver i sitt förslag att för att minska bilåkandet i stadens centrum borde det 
vara angeläget att underlätta för cyklister. Förlagsställaren föreslår att spår av större släta 
gatustenar anläggs parallellt med trottoarerna på båda sidor på Östra Kyrkogatan
samt i passagen mellan Tingstorget och Thåstrupsgatan. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 25 mars 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden.

_____

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 65                  Dnr   KS 2019/184

Medborgarförslag rörande e-handelsbyggnader på Kärra 1:9

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår Sockerbruksområdet i Hasslarp som ett alternativ att undersöka 
istället för att bygga e-handelsbyggnader på åkermark i Norra Varalöv. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 25 mars 2019. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avvisa medborgarförslaget eftersom det rör ett område i annan kommun.   

_____

Beslutet expedieras till:
Gunnar Johansson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 66                        

Anmälningsärenden

17 A. Anmälan ej verkställda beslut Hälsa 2018 – Dnr KS 2018/39
17 B. Anmälan ej verkställda beslut Välfärdsnämnden 2018 – Dnr KS 2018/535
  
 
  
_____
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