
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Hörsalen Stadsbiblioteket, 2019-05-27, kl. 19:00-21:05

Beslutande: Se nästa sida

 

Ersättare: Se nästa sida

Övriga närvarande:  Eva Sturesson, stadsjurist
Elisabeth Alm, sekreterare

Utses att justera: Lennart Nilsson, Lars-Olle Tuvesson Paragrafer: 93-106

Sekreterare ___________________________________________________
Elisabeth Alm

Ordförande ___________________________________________________
Elisabeth Kullenberg

Justerare ___________________________________________________
Lennart Nilsson, Lars-Olle Tuvesson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2019-05-27

Datum för anslags uppsättande: 2019-06-05

Datum för anslags nedtagande: 2019-06-28

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Nämndkansliets arkiv

Underskrift ____________________________________________________
                           Elisabeth Alm



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-27

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, ej § 99 pga jäv               (S)                                               
Sven-Ingvar Borgquist  ej § 99-100 p.g.a. jäv                 (M)       Cornelis Huisman (M) § 100                                        
Lars Nyander  ej § 99 p.g.a. jäv                          (S)        Kjell-Arne Nilsson (S) § 99                                       
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               
Lennart Nilsson                         (C)                                               
Susanne Sandström                       (V)                                               
Petra Oddson                            (KD)                                              
Åsa Larsson  ej § 99 p.g.a. jäv                           (S)       Roy Ekstrand (S) § 99                                        
Christina Hanstål                       (M)                                               
Linda Persson                           (KD)                                              
Helena Böcker                           (MP)                                              
Maija Rampe                             (M)                                               
Daniel Jönsson                          (M)                                               
Ingela Sylwander                        (M)                                               
Tomas Fjellner                          (M)                                               
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              
Johan Wifralius                         (SD)                                              
Eric Sahlvall                           (L)                                               
Karin Jansson                           (SD)      Alexander Johnsson (SD)                                        
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)                                               
Anita Rosén                             (L)                                               
Birgitta Markevärn                      (SD)                                              
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               
Robin Holmberg  ej § 99 p.g.a. jäv                          (M)        Cornelis Huismark (M) § 99                                       
Marie Wifralius                         (SD)                                              
Liss Böcker                             (C)                                               
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              
Mikael von Krassow                      (S)                                               
Magnus Jonsson                          (S)                                               
Lars Carlsson                           (S)                                               
Susanne Jönsson                         (S)       Ale Holm (S)                                        
Pia Radil                               (S)                                               
Jan-Olof Sewring                        (M)                                               
Johnny Hagman                           (M)                                               
Karl-Erik Asp                           (M)                                               
Anders Davidsson                        (M)                                               

Rune Johansson                          (M)       
Magnus Nson Engelbäck (M) § 93-100 och 
102-105, ej § 101 p.g.a. jäv. 
Cornelis Huisman (M) § 101                                   

Susanne Resmark                         (M)                                               
Jim Brithén                             (EP)      Inger Rengstedt (EP)                                        
Pia Ohrberg                             (EP)                                              
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              
Anders Bengtsson                        (EP)                                              
Arne Jönsson                            (S)                                               
Britt-Marie Hansson  ej § 100 p.g.a. jäv                   (S)       Kjell-Arne Nilsson (S) § 100                                        
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               
Karin Bergström                         (S)                                               
Dorthe Sjöholm                          (SD)                                              
Mats Sahlin (SD)
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KF § 93                           

Val av justerare

Lennart Nilsson (C) och Lars-Olle Tuvesson (S) utses att jämte ordföranden justera 
protokollet tisdag den 4 juni kl. 16:30. 
   
_____
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KF § 94                          

Föredragningslistan

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändring:

Flytt av ärende i dagordningen

Ärende 14 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande från Lars Nyander (S) gällande löner och 
anställningsvillkor för personal på enheten individ och familj flyttas upp och behandlas efter ärende 
3 Information från vänortsbesök – Youth Conference Kamen.

Ärenden som tillkommer 
 
15 Anmälningsärende: Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot ersättare i 

kommunfullmäktige

16 Motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om busskort till äldre från fyllda 70 år 

   
_____
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KF § 95                           

Information från vänortsbesök - Youth Conference Kamen

Ängelholm kommuns vänort Kamen har bjudit representanter från vänortskommittén samt 6 
ungdomar att delta på EU-konferens i maj 2019. Representanter från Youth Conference 
Kamen redogör för besöket i Kamen.
    
_____
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KF § 96                  Dnr   KS 2019/278  

Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Lars Nyander (S) 
gällande löner och arbetsvillkor för personalen på enheten individ 
och familj

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) 
om löner och arbetsvillkor för personalen på enheten individ och familj med följande frågor: 

Kommer kommunstyrelsens ordförande möta denna personalgrupp för dialog?
2. Hur kommer kommunstyrelsens ordförande agera för att förbättra arbetsmiljön för 
personalen
på individ och familj iÄngelholms kommun?
3. Kommer särskilda satsningar göras för att matcha löneläget i kringliggande kommuner?

Robin Holmberg svarar muntligt. 

Beslutsunderlag
Fråga från Lars Nyander (S) inkommen den 24 maj 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att frågan ska anses besvarad. 

_____

Beslutet expedieras till:
Lars Nyander
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KF § 97                  Dnr   KS 2019/22  

Revidering av arkivbeskrivning för KF och KS

Ärendebeskrivning
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (kap. 4, § 2) och arkivlagen (6 §) ska varje myndighet 
upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen kallas den 
arkivbeskrivning. Beskrivningens syfte är att ge en överblick över hur myndigheten är 
organiserad. Detta för att underlätta för allmänheten att göra sig en bild av vilka handlingar 
som genereras och var de kan återfinnas. De ovan nämnda lagarna fastställer att beskrivningen 
bland annat ska innehålla uppgifter om myndighetens organisation och verksamhet, såväl som 
uppgifter om vilka register och sökhjälpmedel som finns. Den ska även innehålla uppgifter om 
arkivansvarig samt var vidare upplysningar om handlingarna kan fås. Samt även bestämmelser 
som tillämpas kring sekretess och för gallring. 

 Då ändring nyligen gjorts i Kommunstyrelsens ansvarsområden finns ett behov av att 
revidera arkivbeskrivningen så att den stämmer med den nuvarande politiska organisationen. 
Därför har följande förslag till reviderad arkivbeskrivning tagits fram vilket uppfyller de ovan 
nämnda kraven. Den innehåller dessutom en kort historik. Avsikten är att även snarast 
komplettera arkivbeskrivningen med en reviderad dokumenthanteringsplan.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 maj 2019 § 83.
Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, 8 mars 2019. 
Förslag till reviderad arkivbeskrivning för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 8 mars 
2019. 

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna arkivbeskrivning för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunarkivarien
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KF § 98                  Dnr   KS 2019/216  

Uppdrag att utreda hanteringen av medborgardialog i nämnderna

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2018, § 280 om en ny politisk organisation 
för mandatperioden 2019-2022. Nämnderna fick i samband med detta beslut ett särskilt 
uppdrag att fortsätta arbetet med medborgardialog och låta det ingå i såväl utvecklingsarbetet 
som i den ordinarie verksamheten. Även i beslutad Framtidsförklaring beskrivs det som 
angeläget att fortsätta stärka dialogen med medborgarna och att nämnderna ska bedriva 
medborgardialog inom sina respektive områden. 

I 2014 års demokratiutredning (SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden!) betonas att det är 
viktigt att användandet av medborgardialoger formaliseras för att de ska ge positiva 
demokratieffekter. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har under flera år arbetat med att 
stödja kommuner och regioner i deras arbete med medborgardialog. SKL betonar vikten av att 
medborgardialogen integreras som en del i styrning och verksamhetsutveckling med syfte att 
skapa ett hållbart samhälle. 

I Ängelholm är medborgardialoger framförallt förknippat med fullmäktigeberedningarnas 
arbete och erfarenheterna från medborgardialog inom nämnderna är begränsat. Det behövs en 
samsyn och en enhetlig modell kring medborgardialog via nämnder så att det finns 
förutsättningar för ett systematiskt genomförande. Genom SKL finns det mycket kunskap och 
erfarenheter att ta del av för att forma en modell om hur medborgardialog kan användas i 
nämnderna i Ängelholm.  

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 maj 2019 § 84
Tjänsteutlåtande 2019-04-15
Policy för medborgardialog 2016/884
SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! Sammanfattning, medborgardialog och samråd i 
kommuner och landsting

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

Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till att-sats 1 och 3. 
Patrik Ohlsson yrkar vidare att valnämnden inte ska ingå i den politiska styrgruppen utan att 
att-sats 2 ska lyda ”att utse kommunstyrelsens presidium, ordförande och andre vice ordförande i 
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kommunfullmäktige samt ordförande och andre vice ordförande i nämnderna, förutom valnämnden, till politisk 
styrgrupp. 
Patrik Ohlsson yrkar slutligen på tillägg med en 4:e att-sats: ”att förslaget från nämndkansliet 
skickas på remiss åtminstone till de av kommunfullmäktige partier som saknar representation i styrgruppen”. 

Liss Böcker (C), Charlotte Engblom Carlsson (L) och Robin Holmberg (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag i att-sats 1 och 3 samt instämmer i Patrik Ohlssons (SD) ändringar i 
att-sats 2 samt tillägg med en 4:e att-sats. 

Propositioner och omröstning
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens 
förslag i att-sats 1 och 3 och Patrik Ohlssons (SD) ändringsyrkande och tilläggsattsats. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller att-sats 1 och 3 samt ändrings- och 
tilläggsyrkande. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att ge nämndkansliet i uppdrag att ta fram ett förslag till modell om hur medborgardialog kan 
användas i nämnderna

att utse kommunstyrelsens presidium, ordförande och andre vice ordförande i 
kommunfullmäktige samt ordförande och andre vice ordförande i nämnderna, förutom 
valnämnden, till politisk styrgrupp

att ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 2019, samt

att förslaget från nämndkansliet skickas på remiss åtminstone till de av kommunfullmäktige 
partier som saknar representation i styrgruppen.

_____

Beslutet expedieras till:
Nämndkansliet
Ordförandena i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna
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KF § 99                  Dnr   KS 2019/168  

Ansvarsfrihet avseende 2018 för Samordningsförbundet NNV 
Skåne

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 maj 2019 § 94
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-10
Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet NNV Skåne
Revisionsberättelse samt revisionsrapport 2018.

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

Cornelis Huisman (M) träder in som ersättare för Robin Holmberg (M). 
Kjell-Arne Nilsson (S) träder in som ersättare för Lars Nyander (S).
Roy Ekstrand (S) träder in som ersättare för Åsa Larsson (S). 

Sven-Ingvar Borgquist (M) och Emma Yngvesson (S) ersätts inte.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2018.

_____ 
Beslutet expedieras till:
Styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne
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KF § 100                  Dnr   KS 2019/11  

Ansvarsfrihet avseende 2018 för Kommunalförbundet AV Media 
Skånes direktion

Ärendebeskrivning
AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med målet att ge alla pedagoger och elever 
inom verksamhetsregionen en likartad möjlighet till ett rikt och högkvalitativt utbud av 
läromedel. Förbundet hemställer om att respektive kommun beviljar AV Media Skånes 
direktion ansvarsfrihet för år 2018.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 15 maj 2019 § 95
Tjänsteutlåtande daterat den 10 april 2019.
Hemställan från AV Media Skåne om ansvarsfrihet, daterat den 4 april 2019.
Protokoll från den 11 mars 2019, Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne.
Årsredovisning, förvaltningsberättelse 2018.
Revisionsberättelse samt granskningsrapport 2018.

Jäv
Sven-Ingvar Borgquist (M) och BrittMarie Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 

Cornelis Huisman (M) träder in som ersättare för Sven-Ingvar Borgquist (M) och Kjell-Arne 
Nilsson (S) träder in som ersättare för Britt-Marie Hansson (S).

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja direktionen för AV Media Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

_____

Beslutet expedieras till:
Direktionen för AV Media Skåne
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KF § 101                  Dnr   KS 2019/40  

Budgetdirektiv 2020-2022

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari att kommunen ska arbeta med en ny mål- och 
budgetprocess från och med budget 2020. I processen ingår att en beredning ska ta fram 
förslag till budgetdirektiv som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta ställning till 
den 27:e maj

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2019
Tjänsteutlåtande daterad 2019-05-17
Bilaga 1 Driftbudgetramar 2020-2022
Bilaga 2 Investeringsramar 2020-2022
Bilaga 3 Kommunfullmäktiges perspektiv 2020
Bilaga 4 Nämndernas utvecklingsmål 2020

Jäv
Magnus Nson Engelbäck (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Cornelis Huisman (M) träder in som ersättare för Magnus Nson Engelbäck (M). 

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Charlotte Engblom Carlsson (L), Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), 
Helena Böcker (MP) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Lars Nyander (S) yrkar att ärendet bordläggs. Patrik Ohlsson (SD), BrittMarie Hansson (S), 
Susanne Sandström (V) och Anders Bengtsson (EP) instämmer i Lars Nyanders yrkande. 

Ajournering
Ordföranden Elisabeth Kullenberg (M) yrkar att sammanträdet ajourneras 5 minuter. 
Kommunfullmäktige bifaller yrkandet och sammanträdet ajourneras mellan kl. 20:15-20:20.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
bordläggas och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 
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Omröstning begärs och verkställs.
 JA-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. NEJ-röst för att ärendet ska 
bordläggas. 

Vid en omröstning avseende bordläggning krävs endast en tredjedel av rösterna (minoritet) för 
att bordlägga ärendet. Således krävs minst 17 röster för bordläggning vid dagens sammanträde. 

Omröstningen utfaller med 26 JA-röster mot 25 NEJ-röster.
Se omröstningslista 1. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bordlägga ärendet och 

att kalla till ett extra sammanträde den 3 juni 2019. 

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
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Omröstningslista 1
8. Budgetdirektiv 2020-2022 Ja=avgöras idag Nej=bordläggning

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Elisabeth Kullenberg ordf               (M)                                               X    
Ola Carlsson 1:e v ordf                 (M)                                               X    
Emma Yngvesson 2:e v ordf               (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)                                               X   
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Helena Böcker                           (MP)                                              X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Daniel Jönsson                          (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)                                               X    
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X   
Johan Wifralius                         (SD)                                              X   
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Karin Jansson                           (SD)      Alexander Johnsson (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)                                               X   
Susanne Jönsson                         (S)       Ale Holm (S)                               X   
Pia Radil                               (S)                                               X   
Jan-Olof Sewring                        (M)                                               X    
Johnny Hagman                           (M)                                               X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)       Cornelis Huisman (M)                  X    
Susanne Resmark                         (M)                                               X    
Jim Brithén                             (EP)      Inger Rengstedt (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)                                              X   
Mats Sahlin                             (SD)                                              X   

Summa: 26 25
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KF § 102                  Dnr   KS 2019/268  

Avsiktsförklaring om Ängelholms Arenastad

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun och Arenabolaget har enats om en avsiktsförklaring om att utveckla 
Ängelholms Arenastad. Parterna har en gemensam vision om att erbjuda idrottsföreningar och 
allmänhet en långsiktig och hållbar tillgång till moderna idrottsanläggningar i en samlad 
Arenastad inom fastigheterna Vilhelmsfält 2:17 och del av 2:2 samt Ängelholm 5:53 och del av 
5:16.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2019
Tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2019
Avsiktsförklaring om Ängelholms Arenastad
Karta – Översikt av området

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Eric Sahlvall (L), Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C), Charlotte 
Engblom Carlsson (L), Anders Bengtsson (EP), Petra Oddson (KD), Susanne Sandström (V), 
Anne-Marie Lindén (MP) och Lars Carlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Lars Carlsson (S) begär och beviljas lämna protokollsanteckning enligt nedan. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Avsiktsförklaring om Ängelholms Arenastad.

_____

Protokollsanteckning
”Vi socialdemokrater tror på idén att samla förutsättningar för flera idrotter på en gemensam plats. De 
positiva effekterna är både stora och många. Föreningar, spottutövare, medborgare och företag kommer få 
förutsättningar för en fast samlingspunkt.

Ett projekt av denna storlek kräver en bred bas i förankringsarbetet. Det finns många delar som berörs som 
t.ex. bostäder, skola på Fridhem och marken i området. Vi önskar därför att arbetet med Arenastaden sker 
öppet och parlamentariskt för att samtliga partier ska känna en delaktighet i processen. Det är viktigt att 
samtliga partier är delaktiga i prioriteringen av de olika etapplösningarna.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

För socialdemokratisk gruppen

Lars Carlsson”

_____ 

Beslutet expedieras till:
Arenabolaget
Huvuduppdrag Samhälle



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 103                  Dnr   KS 2019/266  

Entledigande samt val av ny ersättare i nämnden för omsorg och 
stöd efter Anna Lonningen (MP)

Ärendebeskrivning
Anna Lonningen (MP) har den 13 maj 2019 inkommit med en avsägelse gällande uppdrag som 
ersättare i nämnden för omsorg och stöd.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anna Lonningen, inkommen den 13 maj 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Anna Lonningen (MP) från uppdrag som ersättare i nämnden för omsorg och 
stöd, samt

att till ny ersättare i nämnden för omsorg och stöd utse Ingvar Rydberg (MP).

_____

Beslutet expedieras till:
Anna Lonningen
Ingvar Rydberg
Nämnden för omsorg och stöd
HR Servicecenter 
Registrator (FMS)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 104                         

Anmälningsärenden

11. Svar på medborgarförslag om en ny cirkulationsplats vid Dnr 2018/545
      korsningen Kungsgårdsleden-Tordönsgatan

12. Lagakraftbevis för Fågelsången 3 m.fl.    Dnr 2018/801

15. Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare i Dnr 2019/147
      kommunfullmäktige

_____

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 105                  Dnr   KS 2019/243  

Medborgarförslag om att utöka stadsparken

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att Stadsparken görs till en levande oas med uteserveringar för 
befintliga restauranger genom att inkludera Skolgatan 1-7 till Stadsparken

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 27 april 2019. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden. 

_____

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 106                  Dnr   KS 2019/279  

Motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om busskort till äldre från 
fyllda 70 år

Ärendebeskrivning
Arne Jönsson m.fl. (S) har lämnat in en motion om busskort till äldre från fyllda 70 år. 

Beslutsunderlag
Motion från Arne Jönsson m.fl. (S), inkommen den 27 maj 2019. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen
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