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KF § 161                          

Val av justerare

Charlotte Engblom Carlsson (L) och Arne Jönsson (S) utses att jämte ordföranden justera 
protokollet onsdag 9 oktober 2019 kl. 08:00.
   
_____
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KF § 162                         

Föredragningslistan

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar: 

Ärende 27 Enkel fråga till Thomas Fjellner (M) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
rörande onödigt långa handläggningstider behandlas efter ärende 3.
Ärende 23 Interpellation från Patrik Ohlsson (SD) om återplantering tas upp efter ärende 27.
Anmälningsärenden 24-26 tas upp efter ärende 20.

Följande ärende tillkommer: 28. Medborgarförslag om bin och grönytor i kommunen. 
Behandlas efter ärende 17. 

_____ 
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KF § 163                          

Information om Ängelholmsförslaget

Kommunikationschef Karin Wettermark Johnsson informerar om Ängelholmsförslaget som 
ersätter den tidigare möjligheten att lämna in förslag via Medborgarförslag.  
      
_____
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KF § 164                  Dnr   KS 2019/450  

Fråga till Tomas Fjellner (M) Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande rörande onödigt långa handläggningstider

Ärendebeskrivning
Magnus Johnsson (S) har lämnat in följande fråga till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Tomas Fjellner (M): Anser du som ordförande i nämnden att det med anledning av de redan 
långa väntetiderna på beslut är lämpligt att ställa in möten som ökat väntetiden för de sökande 
och hur avser du angripa anledningarna till de långa väntetidema?

Tomas Fjellner (M) svarar muntligt: Inför Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
förbokade möte i oktober fanns enbart ett fåtal ärenden som kommit tillräckligt långt i 
handläggningen för att de skulle kunna hanteras på arbetsutskottet.  De tre aktuella ärendena 
handlar om interna beslut som inte direkt påverkar medborgare eller företag 
(Förtätningsutredning, riktlinjer för parkering samt begäran om uppdrag för uppdaterad 
belysningspolicy). I ljuset av att nämnden kommer att överstiga sin budget för 2019 samt att 
både förtroendevaldas och tjänstepersonernas tid är dyrbar och ska användas effektivt, gjordes 
bedömning att det är bättre att flytta dessa tre ärenden till ordinarie möte med 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Långa väntetider finns idag inom bygglovsenheten. Detta beror på underbemanning och 
sjukskrivningar på grund av för hög arbetsbelastning. Ett flertal åtgärder har gjorts för att 
komma till rätta med problemen.

Inom planenheten kan handläggningstiden också uppfattas som lång. Tillförordnad 
huvuduppdragschef har kortat beredningsperioden med drygt en vecka genom nya rutiner. 
Genom att ärenden som ska vidare till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige hanteras 
parallellt med samhällsbyggnadsnämnden har tiden ytterligare kortats.

Beslutsunderlag
Fråga från Magnus Johnsson (S) inkommen den 27 september 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse frågan besvarad. 
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_____

Beslutet expedieras till:
Magnus Johnsson
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KF § 165                  Dnr   KS 2019/438  

Interpellation från Patrik Ohlsson (SD) om återplantering

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har ställt en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Tomas Fjellner (M) med följande frågor: 

1. Är trädplanen från 2010 det mest aktuella dokument som kommunen har gällande 
återplantering?

2. Har Ängelholms kommun på senare år levt upp till att återplantera 2 träd för varje 
borttaget träd, eller hur ser återplanteringsgraden ut relativt de träd som fällts?

3. Med tanke på det stora antal byggprojekt som förväntas starta inom kommunen de 
närmaste åren, hur ser du på möjligheterna att vi kan nå en återplantering av fällda träd 
som åtminstone inte minskar antalet träd i kommunens tätorter?

Tomas Fjellner (M) svarar i enlighet med skriftligt svar. 

Beslutsunderlag
Interpellation från Patrik Ohlsson (SD) inkommen den 23 september 2019. 
Svar från Tomas Fjellner (M) upprättat den 27 september 2019. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen ska anses besvarad. 

_____

Beslutet expedieras till:
Patrik Ohlsson 
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KF § 166                  Dnr   KS 2019/374  

Uppdrag till fast beredning 1 att kartlägga det politiska uppdraget 
vid höjd beredskap

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeberedningar är kommunfullmäktiges redskap för politiska uppgifter. Beredningar 
inrättas för behandling av strategiska frågor som berör fler än en nämnd, t ex i vägvals- och 
utvecklingsfrågor där kommunen har att göra strategiska överväganden.

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen 
för höjd beredskap, civilt försvar återupptagits. Enligt regeringen ska planering för civilt 
försvar ske i samtliga kommuner. Det pågår arbete i Ängelholms kommun i enlighet med 
lagar, direktiv och beslutade överenskommelser. Som en del i arbetet finns det behov av att 
kartlägga vad det politiska uppdraget omfattar vid höjd beredskap. 

Syftet är att få ett underlag till ett fortsatt arbete med att säkerställa en funktionell politisk 
organisation vid höjd beredskap. I kartläggningen ska det framgå vad som krävs för att klara 
av det politiska uppdraget vid höjd beredskap. Syftet med rapporten är även att öka kunskap 
och förståelse hos förtroendevalda och tjänstepersoner om det politiska uppdraget vid höjd 
beredskap. 

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, daterat 2019-08-26
Uppdragsbeskrivning till presidiet i fast beredning 1, daterad 2019-08-26

Yrkanden 
Jim Brithén (EP) yrkar avslag på förslag till beslut.  

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att ge presidiet i fast beredning 1 i uppdrag att kartlägga vad det politiska uppdraget i 
Ängelholms kommun omfattar vid höjd beredskap. 
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_____ 

Reservationer
”EP yrkar avslag för detta uppdrag eftersom vi anser att ett dylikt uppdrag är ett uppdrag för professionella 
tjänstepersoner och inte politiker. I nuvarande ekonomiska läge ska det dessutom vara extra noggrannhet i 
vilka beredningsuppdrag som läggs till politiken.”

Jim Brithén (EP)

_____

Beslutet expedieras till:
Fast beredning 1
Beredningskoordinator
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KF § 167                  Dnr   KS 2019/373  

Uppdrag till fast beredning 2 om förarbete till hållbarhetsplan

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeberedningar är kommunfullmäktiges redskap för politiska uppgifter. Beredningar 
inrättas för behandling av strategiska frågor som berör fler än en nämnd, t ex i vägvals- och 
utvecklingsfrågor där kommunen har att göra strategiska överväganden.

Ängelholms kommun har en miljöplan som gäller för 2014-2021. Den har inte reviderats eller 
aktualiserats sedan 2014.

För att kartlägga och analysera förutsättningar, ta del av aktuell forskning och omvärldsanalys 
föreslås fullmäktiges fasta beredning 2 göra ett förarbete till en ny hållbarhetsplan inför att 
befintlig miljöplan går ut 2021. Förarbetet ska tydliggöra ambition och politiska prioriteringar 
gällande hållbar utveckling för Ängelholms kommun.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, daterat 2019-08-26
Uppdragsbeskrivning till fast beredning 2, daterad 2019-08-26

Yrkanden 
Jim Brithén (EP) yrkar avslag på förslag till beslut. 

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att ge fast beredning 2 i uppdrag att göra ett förarbete till en ny hållbarhetsplan inför att 
befintlig miljöplan går ut 2021.

_____ 
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Reservation
”EP yrkar avslag för detta uppdrag eftersom vi anser att ett dylikt uppdrag är ett uppdrag för professionella 
tjänstepersoner och inte politiker. I nuvarande ekonomiska läge ska det dessutom vara extra noggrannhet i 
vilka beredningsuppdrag som läggs till politiken.”

Jim Brithén (EP)

_____ 

Beslutet expedieras till:
Fast beredning 2
Beredningskoordinator
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KF § 168                  Dnr KS 2016/893, SBN 2019/125

Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav den 12 december 2016, § 298, kommunfullmäktiges beredning för 
samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för infrastruktur för framtidens 
transportslag. Beredningen la fram förslag till slutrapport för slutdebatt på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och lämnat ett förslag på en plan för 
slutrapporten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 11 september 2019.
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2019.
Tjänsteutlåtande från kommundirektörens stab, daterat den 11 juli 2019
Protokollsutdrag SBN den 21 maj 2019, § 71
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 11 april 2018
Plan för slutrapport om Infrastruktur för framtidens transportslag

Yrkanden 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut lämnas av Robin Holmberg (M) och Susanne 
Sandström (V). 

Jim Brithén (EP) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositioner och omröstning
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde eller återremitteras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall, dels avslag på kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag.

_____

Reservationer
”EP yrkar i första hand återremiss för att se över de kostnader som redovisas i planen. Vi anser dessa 
orealistiska - inte minst under de budgetår som planen säger.
I andra hand yrkar vi avslag p.g.a. orealistiska kostnader för dylikt under de budgetår som planen säger.”

Jim Brithén (EP)

_____ 

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Verksamheten kultur och stad
Beredningskoordinator
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KF § 169                  Dnr   KS 2019/10  

Ansvarsfrihet 2018, Kommunförbundet Medelpunkten, 2019

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Medelpunkten tillhandahåller hjälpmedel och tillhörande tjänster till 
medlemskommunerna. Dessa är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommuner, som genom medlemskap 
överlåtit ansvaret för sin hjälpmedelsförsörjning till Medelpunkten. 

Målet för verksamheten är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv 
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. 

Verksamheten finansieras genom att kommunerna betalar för de hjälpmedel som de hyr eller 
köper samt för service och transporter. Verksamheten planeras efter de behov som kan 
förväntas i kommunerna. I årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2018 redovisas ett 
underskott på 1458 tkr. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 11 september 2019.
Tjänsteutlåtande daterat 26 augusti 2019.
Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Medelpunkten.
Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Medelpunkten år 2018.
Granskning av årsredovisning Kommunalförbundet Medelpunkten, PwC.

Jäv
På grund av jäv deltar inte ordförande Elisabeth Kullenberg (M) och BrittMarie Hansson (S) i 
handläggningen av detta ärende. 

1:e vice ordförande Ola Carlsson (M) tjänstgör som ordförande. 

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

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunalförbundet Medelpunktens direktion ansvarsfrihet för 2018.
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_____

Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet Medelpunkten
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KF § 170                  Dnr   KS 2019/273  

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022

Ärendebeskrivning
Risk- och sårbarhetsanalysen beskriver nuläget för Ängelholm kommuns krisberedskap. 
Dokumentet innehåller exempel på vilka risker och kritiska beroenden som finns och hur 
bortfall av dessa kritiska beroenden skulle kunna påverka verksamheter inom Ängelholms 
kommun och kommunens geografiska område. Dokumentet ska användas som underlag för 
kommunens kontinuerliga beredskapsarbete och som beslutsstöd vid en extraordinär 
händelse. Risk- och sårbarhetsanalysen ska rapporteras till Länsstyrelsen senast 31 oktober 
första året i varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 11 september 2019.
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2019.
Tjänsteutlåtande 2019-08-16
Risk- och sårbarhetsanalys för Ängelholms kommun 2019-2022
Protokoll CSG 2019-08-13

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa upprättad Risk- och sårbarhetsanalys för Ängelholms kommun 2019-2022.

_____

Beslutet expedieras till:
Krisberedskapssamordnare
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KF § 171                  Dnr   KS 2019/378  

Avsiktsförklaring om trafikfrågor i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Efter politiska överläggningar har sju av de nio partier som är representerade i kommun-
fullmäktige tecknat en gemensam avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholms kommun. 
Avsiktsförklaringen presenterar en vision för bland annat stadskärnan, infrastrukturen och 
trafikförsörjningen, samt vilka steg som behöver tas för att uppnå visionen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 11 september 2019.
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2019.
Ordförandeförslag daterat den 19 augusti 2019
Avsiktsförklaring daterad den 16 augusti 2019

Yrkanden 
Bifall till kommunstyrelsens förslag lämnas av Robin Holmberg (M), Charlotte Engblom 
Carlsson (L), Anne-Marie Lindén (MP), Liss Böcker (C), Anita Rosén (L), Jim Brithén (EP), 
Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L), Patrik Ohlsson (SD), Sven-Ingvar Borgquist (M), 
Rasmus Waak Brunkestam (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Daniel Jönsson (M), Anders 
Bengtsson (EP) och Ingela Sylwander (M). 

Lars Nyander (S), Susanne Sandström (V), BrittMarie Hansson (S), Mikael von Krassow (S) 
och Arne Jönsson (S) yrkar avslag på att-sats 1-3 i förslag till beslut och bifall till att-sats 4-5.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på att-satserna 4-5 och finner att kommunfullmäktige bifaller 
dessa att-satser. 

Ordföranden ställer därefter proposition på att-satserna 1-3 där det finns två yrkanden, dels 
bifall till kommunstyrelsens förslag och dels avslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning begärs och genomförs. Ledamot som vill bifalla att-satserna 1-3 röstar JA;
Ledamot som vill avslå att-satserna 1-3 röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 38 JA-röster 
mot 13 NEJ-röster. Se omröstningslista nedan. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsiktsförklaringen daterad den 16 augusti 2019,

att uppdra åt kommunstyrelsen utarbeta en handlingsplan för en helhetslösning benämnd 
”Ängelholmspaketet”,

att uppdra åt kommunstyrelsen att fördela nödvändiga uppdrag för uppnå följande 
fokusområden

 Utbyggnad av Klippanvägens förlängning inleds.
 Utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och 

norra Storgatan.
 Utveckling av cykeltrafiken – cykelvägar ska byggas och GC-

broar ska projekteras.
 Utveckling av Växthustomten och närliggande områden som 

grönområden.
 Utveckling av å-rummet på sträckan från Nybron – Pyttebron – 

Reningsverket.

att bilda en politisk styrgrupp för Trafikutveckling, bestående av en ledamot och en 
ersättare från respektive parti med mandat i kommunfullmäktige:

Ordinarie Ersättare
Liss Böcker (C) Lennart Nilsson (C)
Robin Holmberg (M) Tomas Fjellner (M)
Linda Persson (KD) Lennart Engström (KD)
Eric Sahlvall (L) Anita Rosén (L)
Ann-Marie Lindén (MP) vakant (MP)
Johan Wifralius (SD) Patrik Ohlsson (SD)
Jim Brithén (EP) Per Olof Jansson (EP)
Susanne Sandström (V) Sara Gigja (V)
Lars Nyander (S) Åsa Larsson (S)

att till sammankallande i styrgruppen utse kommunstyrelsens ordförande.

_____



ÄNGELHOLMS 
KOMMUN 

Reserv at i o ner 

S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-09-30 

Kommunfullmäktige 

Mot beslutet, till fo'rmån fo'r sitt yrkande som avslagits, reseroerar sig den socialdemokratiska gruppen i 
kommunfullmäktige: 

"Socialdemokraterna i AngelholttJ har länge varit tydliga med att vi inte står bakom alternativet 
Klippanvägens fodängning/ pytte/eden. Anledningarna till detta ställningstagande är flera. 

Socialdemokraterna har både i sitt nuvarande och i tidigare politiska handlingsprogram, genom beslut av 
medlemsmiiten, klargjort sitt ställningstagande. Socialdemokraterna är en medlemsstyrd fo'rening där fattade 
beslut ska genomfo'ras. Det ''paket" som presenteras innehåller flera punkter som vi ställer oss positiva till 
t. ex. utveckling av rykeltraftken, utveckling växthustomten och närliggande områden som grö·nområden, 
utveckling av stadsparken med S kolgatan och Kam en gatan samt utveckling av å-rummet sträckan f\.[ybron till 
reningsverket. 

Vi delar inte uppfattningen om att Klippanvägens fo'rlängning genom naturområdet vid Rö.nne-å är den lösning 
som A"ngelholm behö"ver. Fler delar i det nu aktuella paketet med lösningar innehåller fo'rslag som vi 
socialdemokraterna ville genomfo'ra redan fo'rra mandatperioden, då röstade alliansen konstant avslag. 

Vi socialdemokrater har inte ändrat uppfattning i dessa frågor sedan valrö·relsen fo'r ett år sedan. " 

Susanne Sandström (V) reseroerar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

tfust sign (\ 
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U t drags bestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

             9 Avsiktsförklaring om trafikfrågor i Ängelholm Ja=bifall 1-3, Nej=avslag 1-3
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)                                               X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Daniel Jönsson                          (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)                                               X    
Jan Olof Sewring                        (M)       Cornelis Huisman (M)                        X    
Johnny Hagman                           (M)       Per Skantz (M)                             X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Susanne Resmark                         (M)                                               X    
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)                                               X    
Lennart Nilsson                         (C)                                               X    
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)                                               X    
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)                                              X    
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)                                               X   
Pia Radil                               (S)       Ale Holm (S)                               X   
Lars Carlsson                           (S)       Roy Ekstrand (S)                           X   
Susanne Jönsson                         (S)                                               X   
Arne Jönsson                            (S)                                               X   
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X   
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               X   
Karin Bergström                         (S)                                               X   
Susanne Sandström                       (V)                                               X   
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X    
Helena Böcker                           (MP)      Karl-Otto Rosenqvist (MP)                   X    
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X    
Johan Wifralius                         (SD)                                              X    
Birgitta Markevärn                      (SD)                                              X    
Marie Wifralius                         (SD)      Alexander Johnsson (SD)                     X    
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              X    
Karin Jansson                           (SD)      Bengt Bengtsson (SD)                        X    
Mats Sahlin                             (SD)      Bo Salomonsson (SD)                         X    
Dorthe Sjöholm                          (SD)                                              X    
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X    
Jim Brithén                             (EP)                                              X    
Anders Bengtsson                        (EP)                                              X    
Pia Ohrberg                             (EP)                                              X    

Summa: 38 13 0
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2019-09-30 

§9 Avsiktsförklaring om trafikfrågor i Ängelholm 

Reservation 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet på grund av att det strider mot 

resultatet i den folkomröstning som genomförts. 

Vänsterpartiet vill prioritera gående, cyklister, kollektivtrafik för att få ett 

hållbart samhälle. Vi tror på en omställning där människor kör mindre bil och vi 

tror inte att man når dit genom att bygga stora vägar genom våra . 

grönområden. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 172                  Dnr   KS 2019/381  

Förvärv av fastigheten Kråkan 1

Ärendebeskrivning
Bostadsfastigheten Kråkan 1 är genom Jakobssons Bjäremäklaren ute till försäljning. 
Fastigheten är belägen i centrala Ängelholm intill Rönne Å, öster om Pyttebron, se kartskiss. 
Fastigheten som har en tomtarea om 1 440 m² omfattar ett boningshus om 182 m² fördelat på 
8 rum och kök samt en förrådsbyggnad om 20 m². Fastigheten annonseras ut till ett pris om 
7 000 000 kronor.

Ansvarig mäklare för försäljningen, Jakobssons Bjäremäklaren har tillsammans med Mark- och 
exploateringsenheten tagit fram förslag till köpekontrakt samt depositionsavtal. 
Nuvarande ägare till Kråkan 1 har undertecknat köpekontraktet.

Förslag till köpekontrakt anger bland annat att Ängelholms kommun tillträder fastigheten 
senast den 15 januari 2020 samt att köpeskilling ska erläggas med 6 750 000 kronor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen den 11september 2019
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019
Ordförandeförslag daterat den 21 augusti 2019
Av säljarna signerade köpekontrakt och depositionsavtal med bilagor
Kartskiss

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Anders Bengtsson (EP), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom Carlsson (L), 
Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Susanne Sandström (V) och Lars Nyander (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Lars Nyander (S) lämnar protokollsanteckning enligt nedan. 

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



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-09-30 

Kommunfullmäktige 

Omröstning begärs och genomförs. JA-röst= bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
NEJ-röst= avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningen utfaller med 38 JA
röster mot 13 NEJ-röster. Se omröstningslista nedan. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat köpekontrakt. 

Reservationer 
Den socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet: 
"Vi S odaldemokrater anser inte att fo'rvärvet är nödvändigt med hän!Jn taget till vår inställning gällande 
Klippanvägens fo'rlängning/ pytte/eden. " 

Susanne Sandströ'm (V) reserverar sig mot beslutet. Se,.. Si:.<l'{-+~ re:,ser~OvJ) B;l~ KF§ 1 rZ/11 

0/lfdJe..- :2o11'-to-lt 64 

Beslutet expedieras till: ~;4:0,1 1~"':11'"' (tiiWJ 
Mark- och exploateringsenheten med två exemplar ~~kon ·aktet i original samt ett 
exemplar till registrator för arkivering 

U t drags bestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

            10 Förvärv av fastigheten Kråkan 1 JA=bifall Nej=avslag
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)                                               X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Daniel Jönsson                          (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)                                               X    
Jan Olof Sewring                        (M)       Cornelis Huisman (M)                        X    
Johnny Hagman                           (M)       Per Skantz (M)                             X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Susanne Resmark                         (M)                                               X    
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)                                               X    
Lennart Nilsson                         (C)                                               X    
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)                                               X    
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)                                              X    
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)                                               X   
Pia Radil                               (S)       Ale Holm (S)                               X   
Lars Carlsson                           (S)       Roy Ekstrand (S)                           X   
Susanne Jönsson                         (S)                                               X   
Arne Jönsson                            (S)                                               X   
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X   
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               X   
Karin Bergström                         (S)                                               X   
Susanne Sandström                       (V)                                               X   
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X    
Helena Böcker                           (MP)      Karl-Otto Rosenqvist (MP)                   X    
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X    
Johan Wifralius                         (SD)                                              X    
Birgitta Markevärn                      (SD)                                              X    
Marie Wifralius                         (SD)      Alexander Johnsson (SD)                     X    
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              X    
Karin Jansson                           (SD)      Bengt Bengtsson (SD)                        X    
Mats Sahlin                             (SD)      Bo Salomonsson (SD)                         X    
Dorthe Sjöholm                          (SD)                                              X    
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X    
Jim Brithén                             (EP)                                              X    
Anders Bengtsson                        (EP)                                              X    
Pia Ohrberg                             (EP)                                              X    

Summa: 38 13 0



/ 

2019-09-30 

§10 Förvärv av fastigheten Kråkan 1 

Reservation 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet då vi inte vill bygga Klippanvägens 

förlängning" och då är detta köp helt onödigt. 

~Q .----/ /1,.,...~-r-----

Susanne Sandström (V) 
1o1r~;o·· 1 tt 11r 

QlL 
..ffv'e 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 173                  Dnr   KS 2019/373  

Val av ledamöter till fast beredning 2 gällande uppdrag om 
förarbete till hållbarhetsplan

Ärendebeskrivning
Enligt fullmäktigeberedningarnas instruktion ska beredningarna bestå av 13 ledamöter (varav 
3 i presidiet). Ledamöterna väljs per uppdrag med möjlighet till omval. 

Kommunfullmäktige valde den 10 december 2018, § 284, beredningspresidier för åren 2019-
2022. Fullmäktige behöver nu välja tio ledamöter till nya uppdraget i fast beredning 2. 

Beslutsunderlag
Inkomna nomineringar från partier

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att till ledamöter för uppdrag ”Förarbete till en ny hållbarhetsplan inför att befintlig miljöplan 
går ut 2021”, fast beredning 2, utse 

SD Bo Salomonsson
M Anders Davidsson
M Agneta Gustafsson
S Kristina Coloka
L Jan-Erik Bengtsson  
SD Bengt Bengtsson 
KD Lennart Albertsson
V Emelie Strömberg Lütgens
C Sven Bergman
S Torgny Bergström

_____

Beslutet expedieras till:
De valda
Beredningskoordinator
Nämndsekreterare/FMS
HR Servicecenter



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 174                  Dnr   KS 2019/418  

Entledigande av Kjell-Arne Nilsson (S) från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och ledamot i nämnden för kultur, idrott och 
fritid samt val av ny ledamot i nämnden för kultur, idrott och 
fritid

Ärendebeskrivning
Kjell-Arne Nilsson har anhållit om entledigande från uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige och ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Kjell-Arne Nilsson (S), inkommen 2 september 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Kjell-Arne Nilsson (S) från ovan nämnda uppdrag,

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ny ersättare i kommunfullmäktige,

att till ny ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid utse Anton Nyroos (S), samt

att lämna uppdraget som ersättare i nämnden för kultur, idrott och fritid vakant tillsvidare.

_____

Beslutet expedieras till:
Kjell-Arne Nilsson
Anton Nyroos
Länsstyrelsen
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Nämndsekreterare/FMS
HR Servicecenter



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 175                  Dnr   KS 2019/406  

Entledigande samt val av ny lekmannarevior efter Tommy Lindh (S) 
i Jöns Hansson i Heagårdens stiftelse

Ärendebeskrivning
Tommy Lindh har anhållit om entledigande från uppdraget som lekmannarevisor i 
Jöns Hansson i Heagårdens stiftelse. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Tommy Lindh (S), inkommen den 12 augusti 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Tommy Lindh ovan nämnda uppdrag, 

att lämna uppdraget som lekmannarevisor i Jöns Hansson i Heagården vakant tillsvidare. 

_____

Beslutet expedieras till:
Tommy Lindh 
Jöns Hansson i Heagårdens stiftelse
Nämndsekreterare/ FMS
HR Servicecenter



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 176                  Dnr   KS 2019/168  

Val av ledamot, ersättare och revisor i styrelsen för 
Samordningsförbundet NNV Skåne 2019-04-01 – 2023-03-31

Ärendebeskrivning
Enligt förbundsordning för Samordningsförbundet NNV Skåne ska ledamöter, ersättare och 
revisor väljas för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i 
region och kommun har ägt rum. 

Beslutsunderlag
Förbundsordning för Samordningsförbundet NNV Skåne.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Robin Holmberg som ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne 
2019-04-01 – 2023-03-31,

att välja Lars Nyander (S) som ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne 
2019-04-01 – 2023-03-31 , 

att välja kommunrevisionens ordförande Bengt Sävström (S) som revisor i 
Samordningsförbundet NNV Skåne2019-04-01 – 2023-03-31. 

_____

Beslutet expedieras till:
De valda 
Samordningsförbundet NNV Skåne
Nämndsekreterare/FMS
HR Servicecenter



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 177                  Dnr   KS 2019/407  

Medborgarförslag om att göra Tegelbruksparken barnvänlig

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att Tegelbruksparken ska göras mer barnvänlig bl.a. genom att skapa 
en lekplats österut mot Åsbogatan liknande den som finns i Hembygdsparken. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 26 augusti 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden. 

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden 
Planeringschef Samhälle



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 178                  Dnr   KS 2019/408  

Medborgarförslag om regler för vattenscoteråkning

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår regler för vattenscoteråkning, bl.a. att det sätts en gräns 800 meter ut 
från stranden för att skydda badande från pååkning och för att minska motorbuller för 
badgäster och boende.  

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 28 augusti 2019. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Planeringschef Samhälle



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 179                  Dnr   KS 2019/428  

Medborgarförslag rörande övergångsställe

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att ett övergångsställer upprättas i korsningen vid kyrkan/Norra 
Kyrkogatan. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 9 september 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden. 

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Planeringschef Samhälle 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 180                  Dnr   KS 2019/453  

Medborgarförslag om bin och grönytor i kommunen

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att grönytor inom Ängelholms kommun får växa naturligt, utan att 
klippas, för att skapa en bra miljö för bin och insekter. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 30 september 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Planeringschef Samhälle



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 181                          

Anmälningsärenden

18 Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommun- KS 2019/391
 fullmäktige efter Oscar Byberg (SD)

19 Svar från Ängelholmslokaler på revisionsrapport KS 2019/157
 Granskning Felanmälan

20 Svar på revisionsrapport - Granskning av kommun- KS 2019/156
 styrelsens näringslivsarbete
-

24 Ej verkställda beslut kvartal 2 år 2019 – Socialtjänst- KS 2019/442
 lagen och lag om stöd och service till vissa funktions-
 hindrade

25 Kommunrevisionens granskning av brandskydd inom KS 2019/444
 äldreboende

26 Revisionsrapport - Missiv Granskning av för- och KS 2019/445
 efterkalkyler i digitaliseringsprojekt
    
 
_____
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