
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-03-22

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Rönneskolan samt Digitalt via Teams, 2021-03-22, kl. 17:00-17.10

Beslutande: Robin Holmberg (M), fysisk närvaro
Liss Böcker (C)
Lars Nyander (S)
Patrik Ohlsson (SD)
Eric Sahlvall (L)
Linda Persson (KD)
Åsa Larsson (S)
Hannes Petersson (M) tjg. för Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Johan Wifralius (SD)
Ola Carlsson (M), fysisk närvaro
BrittMarie Hansson (S) tjg. för Fanny Krumlinde Handreck (S)
Maija Rampe (M)
Christina Hanstål (M)

Ersättare: Göran Larsson (M)
Karl-Erik Asp (M)
Per Skantz (M)
Agneta Normann (M)
Sara Gigja (V)
Charlotte Engblom-Carlsson (L)
Daniel Coloka (S)

Övriga närvarande:  Henrik Sandén, planeringschef
Kristina Magnusson, kommundirektör
Linda Wahlström, nämndsekreterare, fysisk närvaro
Malin Lundberg, kanslichef, fysisk närvaro

Utses att justera: Liss Böcker, Lars Nyander Paragrafer: 55-57
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-03-22

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Sekreterare ___________________________________________________
Linda Wahlström

Ordförande ___________________________________________________
Robin Holmberg

Justerare ___________________________________________________
Liss Böcker, Lars Nyander
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-03-22

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-03-22

Datum för anslags uppsättande: 2021-03-24

Datum för anslags nedtagande: 2021-04-15

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Linda Wahlström
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-03-22

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

Upprop

55 Val av justerare, omedelbar justering

56 Godkännande av föredragningslistan

57 Delegation till kommunstyrelsen om förbud mot att vistas på särskilt 
angivna platser

2018/497
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 55

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsens protokoll justeras av 
två justeringspersoner jämte ordföranden.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Lars Nyander och Liss Böcker till att justera dagens protokoll.

att justeringen äger rum omedelbart i anslutning till sammanträdet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 56

Godkännande av föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
nämndens möten och dagordningen till sammanträdena.

Styrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan 
godkännas

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 57 Dnr. KS 2018/497

Delegation till kommunstyrelsen om förbud mot att 
vistas på särskilt angivna platser

Ärendebeskrivning
Den 4 mars 2021 fattade Regeringen beslut med stöd av pandemilagen att 
kommuner får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa platser om 
det finns påtaglig risk för trängsel. Detta kan till exempel handla om parker, 
badplatser eller andra liknande särskilda platser. Enligt pressmeddelandet från 
Socialdepartementet kan ett sådant förbud bli aktuellt om det är hög smittspridning 
i en kommun, och det exempelvis är varmare väder som lockar folk till att samlas 
med risk för ökad trängsel och smittspridning.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 11 mars 2021
• Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen, daterat den 11 mars 2021
• Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för 

att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärdad den 4 mars 2021

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från: Ola Carlsson (M), 
Åsa Larsson (S), Patrik Ohlsson (SD) och Eric Sahlvall (L).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reglemente för kommunstyrelsen med följande tillägg i 4.1 Delegering från 
kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden: […] meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk 
för trängsel, i enlighet med Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Kommunstyrelsens 
föreskrifter om förbud får gälla i maximalt 10 dagar.

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunala författningssamlingen
• Krisledningsgruppen
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