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KF § 64 

Val av justeringspersoner och dag för justering 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter att jämte ordföranden 
justera protokollet digitalt fredag den 29 april kl. 11:00: Hannes Petersson (M) och  
och Susanne Sandström (V).  
 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 65 

Föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar: 
 
 
Följande ärenden utgår 
 
6. Interpellationer och frågor 
23. Motioner 
21. Val av ledamot i styrelsen för Ängelholms flygplats AB 
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KF § 66 

Information om Familjedagen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) informerar om Familjedagen 
den 3 juni på Helsingborgs Arena, den första Familjedagen som arrangeras inom 
ramen för Familjen Helsingborg. På Familjedagen kan förtroendevalda och 
tjänstepersoner i de nordvästskånska kommunerna ta del av spännande 
omvärldsspaningar, nätverk och samarbetsformer i Familjen Helsingborg. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen.  
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KF § 67 

Information om årsredovisning 2021 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Stefan Marthinsson informerar om årsredovisningen som inkluderar 
även kommunens koncernbolag samt separat årsrapport för VA-verksamheten 
2021. Informationen är kopplad till ärende 8 i dagordningen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen.  
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KF § 68 

Information om revisionsberättelse 2021 

Ärendebeskrivning 
Bengt Sävström, sammankallande kommunrevisionen, informerar om revisions-
berättelsen 2021. Informationen är kopplad till ärende 9 i dagordningen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att notera informationen.  
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KF § 69 Dnr. KS 2022/3 

Ombudgetering av anslag från 2021 till 2022 

Ärendebeskrivning 
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från nämnderna av anslag i 
2021 års budget. Begärda ombudgeteringar framgår av bilagorna. De flesta 
framställningarna avser investeringsbudgeten men det finns också två 
framställningar avseende driftbudgeten. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2022, § 76 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 mars 2022, § 64 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-04 
• Bilaga 1, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr) 
• Bilaga 2, Sammanställning ombudgeteringar driftbudget (tkr) 

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

BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag förutom följande 
delar som avslås; projekt 90009 utredningar Ängelholmspaketet och projekt 91945 
ny vägförbindelse över Rönne å. 

Susanne Sandström (V) instämmer i BrittMarie Hanssons (S) yrkande. 

Proposition och omröstning 
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på dels 
kommunstyrelsens förslag till beslut, dels BrittMarie Hanssons (S) med fleras 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. NEJ-röst för bifall till 
BrittMarie Hanssons (S) med fleras yrkande. Omröstningen utfaller med 26 JA-
röster, 13 NEJ-röster och 12 ledamöter som avstår från att rösta. Se 
omröstningslista 1. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 6 352 tkr för kommunstyrelsen, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 1 622 tkr för nämnden för omsorg och stöd, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 7 252 tkr för nämnden för kultur, idrott och fritid, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 40 tkr för miljö- och tillståndsnämnden, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 38 781 tkr för samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade 
verksamhet, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 15 948 tkr för samhällsbyggnadsnämndens avgiftsfinansierade 
verksamhet, 

att för koncernen (Ängelholms kommun samt Ängelholms Stadshus AB och dess 
majoritetsägda bolag) får den externa låneskulden år 2022 uppgå till maximalt 5 353 
mnkr och inom denna ram får omsättning och nyupplåning ske av 
kommunstyrelsen. Detta utgör den högsta nivån för upplåning inom 
koncernbanken inkluderat bolagens tidigare upplåning där kommunen lämnat 
borgen, samt 
 
att medge framställningarna om ombudgetering inom driftbudgeten med 
sammanlagt 2 329 tkr för kommunstyrelsen och att finansiering sker genom 
minskning av kommunens budgeterade resultat för 2022. 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet:  

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. Vi vill inte 
ombudgetera anslag kopplade till utredningar för Klippanvägens förlängning. 
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Därför yrkar vi avslag på projekt 90009, utredningar Ängelholmspaketet samt 
projekt 91945, ny vägförbindelse över Rönne å. 

---  

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  

---  

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner begäran från Patrik Ohlsson (SD) om att få lämna en 
protokollsanteckning. 

Sverigedemokraterna väljer att avstå ställningstagande eftersom ombudgeteringen 
grundas på en annan budget än vår egen och även innehåller ett ökat anslag för 
fasta politikerarvoden, vilket vi nyligen motsatt oss. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• budgetchef 
• ekonomichef 
• samtliga nämnder 
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  Omröstningslista 1 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Robin Holmberg                           (M)                                                 X       
Sven-Ingvar Borgquist                    (M)                                                 X       
Christina Hanstål                        (M)                                                 X       
Tomas Fjellner                           (M)                                                 X       
Ingela Sylwander                         (M)                                                 X       
Per Skantz                               (M)                                                 X       
Ola Carlsson                             (M)                                                 X       
Maija Rampe                              (M)                                                 X       
Anders Davidsson                         (M)                                                 X       
Hannes Petersson                         (M)                                                 X       
Cornelis Huisman                         (M)                                                 X       
Johnny Hagman                            (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)        Kerstin Lingebrant Vinka                                         X       
Linda Persson                            (KD)       Lennart Engström X       
Petra Oddson                             (KD)                                                X       
Anne-Marie Lindén                        (MP)                                                X       
Helena Böcker                            (MP)       Karl-Otto Rosenqvist                     X       
Lars Nyander                             (S)          X     
Åsa Larsson                              (S)          X     
Mikael von Krassow                       (S)                                                  X     
Emma Yngvesson                           (S)        Roy Ekstrand                                          X     
Magnus Jonsson                           (S)                                                  X     
Ale Holm                                 (S)                                                  X     
Lars Karlsson                            (S)                                                  X     
Susanne Jönsson                          (S)                                                  X     
Fanny Krumlinde Handreck                 (S)          X     
Britt-Marie Hansson                      (S)                                                  X     
Lars-Olle Tuvesson                       (S)        Klas Lundh  X     
Tommy Jönsson                            (S)                                                  X     
Susanne Sandström                        (V)                                                  X     
Patrik Ohlsson                           (SD)                                                  X 
Niklas Andersson                         (SD)                                                  X 
Alexander Johnsson                       (SD)          X 
Rose-Marie Broman                        (SD)                                                  X 
Anders Ingvarsson                        (SD)                                                  X 
Karin Jansson                            (SD)       Bo Salomonsson   X 
Mats Sahlin                              (SD)          X 
Bengt Bengtsson                          (SD)                                                  X 
Pontus Myrenberg                         (SD)                                                  X 
Magnus Jonsson                           (EP)          X 
Inger Rengstedt                          (EP)                                                  X 
Jan Anders Brundin                       (-)           X 
Elisabeth Kullenberg, ordförande                     (M)                                                 X   

Summa: 26 13 12 
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KF § 70 Dnr. KS 2022/3 

Årsredovisning 2021 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast 
möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsre-
dovisning för Ängelholms kommun inkluderar även kommunens koncernbolag. 
Därutöver har även en separat årsrapport för VA-verksamheten upprättats. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2022, § 77 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16 
• Årsredovisning Ängelholms kommun 2021 
• Årsrapport VA-verksamheten Ängelholms kommun 2021 
• Uppföljning av specifika uppdrag 2021 

Yrkande 
Robin Holmberg (M), Charlotte Engblom-Carlsson (L), Liss Böcker (C), 
Eric Sahlvall (L) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VA-
verksamheten 2021, samt 
 
att avsätta 100,0 mnkr till resultatutjämningsreserv. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Servicestöd; Ekonomi och kvalitet 
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KF § 71 Dnr. KS 2022/3 

Revisionsberättelse - fråga om ansvarsfrihet för 
kommunens nämnder och styrelser 2021 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisorerna har överlämnat revisionsberättelse för år 2021 för 
Ängelholms kommun. 
 
Kommunrevisorerna bedömer att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten 
enligt de av kommunfullmäktige beslutade finansiella målen och de verksamhetsmål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunrevisorerna tillstyrker 
att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet. 
 
Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för följande styrelser och 
nämnder* för 2021: 
 
Kommunstyrelsen 
Familje- och utbildningsnämnden 
Miljö- och tillståndsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden för kultur, idrott och fritid 
Nämnden för omsorg och stöd 
Kommunrevisorer 
Valnämnden 
Överförmyndarnämnden 
 
* Fullmäktigeledamot som är invald i styrelse eller nämnd deltar inte i beslutet om 
ansvarsfrihet för denna nämnd. 
 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag daterat den 7 april 2022 
• Revisionsberättelse och granskningsrapport  
• Bilagor till revisionsberättelse 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja ovanstående styrelser och nämnder i Ängelholms kommun ansvarsfrihet 
för år 2021. 

Beslutet ska expedieras till 
• kommunstyrelsen 
• samtliga nämnder 
• kommunrevisionen 
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KF § 72 Dnr. KS 2020/55 

Motion Lars Nyander (S) - Alla barn har rätt till en 
porrfri barndom 

Ärendebeskrivning 
Lars Nyander (S) har inkommit med motion om att alla barn har rätt till en porrfri 
barndom. I motionen beskriver han problematiken med barn och ungdomars 
åtkomst till porr. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunen installerar  porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, 
kommunens öppna wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen 
är huvudman.  

I motionen föreslås vidare att Ängelholms kommun inför porrfri policy så att det 
inte är tillåtet att spela upp porr via kommunens nätverk, på kommunens digitala 
enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på de 
verksamheter som kommunen är huvudman där barn vistas, till exempel: förskolor, 
skolor, fritids och bibliotek. Motionären anser att en porrfri policy där allmänna 
platser i kommunens regi ska vara en porrfri zon, har ett mycket starkt 
normbildande signalvärde. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2022, § 60 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 februari 2022, § 38 
• Tjänsteutlåtande från Digitaliseringsenheten, daterat den 9 februari 2021 
• Bilaga 1: IT användarriktlinjer 
• Bilaga 2: Sveriges kommuner och regioners analys av rättsläget gällande 

webbfilter i skolmiljö och andra offentliga miljöer 
• Bilaga 3: Sveriges kommuner och regioners hemställan om förtydligad 

lagstiftning inom skolväsendet när det gäller webbfilter 
• Motion från Lars Nyander (S), inkommen den 20 januari 2020.  

Yrkande 
Lars Nyander (S), Susanne Sandström (V), Petra Oddson (KD), Liss Böcker (C), 
Fanny Krumlinde Handreck (S) och Charlotte Engblom-Carlsson (L) yrkar bifall till 
motionen.  
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Robin Holmberg (M), Patrik Ohlsson (SD), Sven-Ingvar Borgquist (M) och  
Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att 
anse motionen besvarad.  

Proposition och omröstning 
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition dels på kommun-
styrelsens förslag att anse motionen besvarad, dels Lars Nyanders (S) med fleras 
yrkande att bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut att anse motionen bevarad.  

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.  
NEJ-röst för bifall till motionen. Av 50 närvarande ledamöter röstar 26 JA och  
24  NEJ. Se omröstningslista 2.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag, bifall till motionen. 

Barn och ungdomars tillgång till internet är viktig i ett demokratiskt samhälle. 
Genom denna tillgång sker ett viktigt inhämtande av information både för barnens 
utbildning och till deras intressen. Tillgången till internet är idag många gånger en 
förutsättning för att man ska kunna sköta sitt arbete eller sin utbildning och är 
därför ett naturligt inslag för barn och ungdomars skolgång. 

Tillgången till internet är dock inte enbart positiv utan den har även sina baksidor. 
Baksidor som klart strider mot den värdegrund som gäller i skolan och kommunens 
övriga verksamheter.  

Vår uppfattning är att det är samhällets ansvar att skydda våra barn och ungdomar 
mot den allt tidigare exponeringen av pornografiskt material samt material som 
präglas av hat, hot och våld. Förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i 
kommunens regi där barn vistas måste vara en plats utan risk att exponeras för 
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explicit material. Samma princip måste gälla för det wi-fi som kommunen 
tillhandahåller på allmänna platser. 

Vi socialdemokraternas vill att våra barn ska kunna växa upp utan förtryckande 
könsnormer. 

---  

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  

---  

Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

---  

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner begäran från Patrik Olsson (SD) om att lämna följande 
protokollsanteckning: 

Sverigedemokraterna finner motionens rubrik som ett högprioriterat och 
eftersträvansvärt mål, men inte helt i överensstämmande med motionens att-satser. 

Den första att-satsen handlar om att installera teknisk lösning för porrfilter 
generellt på kommunens wi-fi-nätverk. Det finns redan en teknisk lösning för detta 
inom skolverksamheten, kallat ”Safe search”. För att uppfylla motionens att-sats 
skulle enligt vår bedömning något liknande behöva utvidgas från skolverksamheten 
till att omfatta hela kommunens wi-fi-nätverk. Därmed skulle att-satsen enligt vår 
uppfattning påverka andra miljöer än de som barn och ungdomar primärt vistas i. 

En rapport från barnombudsmannen som gjordes under 2020-2021 visar att barn 
och unga som konsumerar porr som regel gör det via sin egen telefon eller dator. 
Troligen använder de då också egna nätverk. Förslaget i första att-satsen skulle 
därmed högst troligt missa motionsrubrikens mål även av det skälet.  

Den andra att-satsen innehåller förslag på att förbjuda porrsurfning på egen teknisk 
utrustning inom skolans område. En följd skulle vara att det vore förbjudet att 
använda t.ex. privata mobiler på vissa sätt även i fredade områden som t.ex. 
skoltoaletter. Vi finner att det vore att skjuta förbi målet. Vi föreslår stor 
försiktighet med att införa regler som är omöjliga att följa upp, särskilt när det 
dessutom vore direkt olämpligt att ens försöka följa upp dem.  
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En fråga som berör båda att-satserna är var gränsen skall dras för vad som är 
pornografi. Det finns förstås oomtvistade fall, men också en stor gråzon. Det 
saknas ofta konsensus vid mänsklig bedömning. I vissa kulturer i dagens Sverige är 
redan att visa ansiktet eller håret förknippat med sexuell laddning. Att automatisera 
bedömningen i filter är svårt och SKR påtalar i en hemställan till bl.a. 
Regeringskansliet att filter riskerar att dölja material som behövs i undervisning 
kring t.ex. sex- och samlevnad, relationer och preventivmedel. 

Motionen väcker bra frågeställningar vilka bör diskuteras och tas med i 
kommunens arbete för en sund skolmiljö, men att bifalla motionens att-satser i 
befintlig form ser vi som problematiskt, bl.a. av ovanstående skäl. 

 

Beslutet ska expedieras till 
Motionären 
 
  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  Omröstningslista 2 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 
Robin Holmberg                           (M)                                                 X      
Sven-Ingvar Borgquist                    (M)                                                 X      
Christina Hanstål                        (M)                                                 X      
Tomas Fjellner                           (M)                                                 X      
Ingela Sylwander                         (M)                                                 X      
Per Skantz                               (M)                                                 X      
Ola Carlsson                             (M)                                                 X      
Maija Rampe                              (M)                                                 X      
Anders Davidsson                         (M)                                                 X      
Hannes Petersson                         (M)                                                 X      
Cornelis Huisman                         (M)                                                 X      
Johnny Hagman                            (M)         X      
Karl-Erik Asp                            (M)                                                 X      
Susanne Resmark                          (M)                                                 X      
Liss Böcker                              (C)                                                      X 
Rasmus Waak Brunkestam                   (C)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         -    - 
Carl-Gustaf Gudmundsson                  (C)                                                      X 
Lennart Nilsson                          (C)                                                      X 
Charlotte Engblom-Carlsson               (L)                                                      X 
Eric Sahlvall                            (L)              X 
Anita Rosén                              (L)        Kerstin Lingebrant Vinka                                              X 
Linda Persson                            (KD)       Lennart Engström      X 
Petra Oddson                             (KD)                                                     X 
Anne-Marie Lindén                        (MP)                                                X      
Helena Böcker                            (MP)       Karl-Otto Rosenqvist                     X      
Lars Nyander                             (S)          X    
Åsa Larsson                              (S)          X    
Mikael von Krassow                       (S)                                                  X    
Emma Yngvesson                           (S)        Roy Ekstrand                                          X    
Magnus Jonsson                           (S)                                                  X    
Ale Holm                                 (S)                                                  X    
Lars Karlsson                            (S)                                                  X    
Susanne Jönsson                          (S)                                                  X    
Fanny Krumlinde Handreck                 (S)          X    
Britt-Marie Hansson                      (S)                                                  X    
Lars-Olle Tuvesson                       (S)        Klas Lundh  X    
Tommy Jönsson                            (S)                                                  X    
Susanne Sandström                        (V)                                                  X    
Patrik Ohlsson                           (SD)                                                X      
Niklas Andersson                         (SD)                                                X      
Alexander Johnsson                       (SD)        X      
Rose-Marie Broman                        (SD)                                                X      
Anders Ingvarsson                        (SD)                                                X      
Karin Jansson                            (SD)       Bo Salomonsson X      
Mats Sahlin                              (SD)        X      
Bengt Bengtsson                          (SD)                                                X      
Pontus Myrenberg                         (SD)                                                X      
Magnus Jonsson                           (EP)             X 
Inger Rengstedt                          (EP)                                                     X 
Jan Anders Brundin                       (-)          X 
Elisabeth Kullenberg, ordförande                     (M)                                                 X      

Summa: 26 24 
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KF § 73 Dnr. KS 2022/197 

Förstärkning av säkerhetsenheten med tjänster för 
krisberedskap samt för informationssäkerhet 

Ärendebeskrivning 
Säkerhetsenheten består idag av fyra heltidstjänster varav en är en 
visstidsanställning. Enhetens uppdrag är att stödja verksamheterna i deras arbete 
med bland annat informationssäkerhet, krisberedskap och utbildning, och har 
delvis ett ansvar för säkerhetsfrågor i det offentliga rummet. Under Covid 19-
pandemin har säkerhetsenheten haft en kraftigt ökad arbetsbelastning, något som 
har tydliggjort att enheten är sårbar. Enheten föreslås därför förstärkas med tjänster 
för krisberedskap och för informationssäkerhet 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2022, § 78 
• Tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2022 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anslå 800 tkr till kommunstyrelsens budget år 2022 till förstärkning av 
säkerhetsenheten med tjänster för krisberedskap och för informationssäkerhet, 

att finansiering år 2022 sker genom minskning av kommunens resultat med 800 tkr. 

Beslutet ska expedieras till 
• säkerhetschef 
• budgetchef 
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KF § 74 Dnr. KS 2022/106 

Medfinansierings- och samverkansavtal i samband 
med detaljplan för Sandåkra 9:5 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har tillsammans med markägaren (exploatören) tagit fram förslag till 
detaljplan som prövar förutsättningar för att utveckla en ny stadsdel med en 
variation av bostäder, förskola, vård-/äldreboende, handel, service, sport/idrott 
och nya park- och grönområden inom fastigheten Sandåkra 9:5. För att 
detaljplanen ska kunna genomföras krävs ingrepp i statlig infrastruktur. Det krävs 
även att en samverkan sker i anslutning till statens anläggningar. Syftet med 
medfinansierings-och samverkansavtalet är att reglera respektive parts åtagande och 
finansiella ansvar för åtgärderna. 

För att möjliggöra exploateringen krävs beslut i följande ärenden i följande ordning: 

1. KS dnr 2022/106 Medfinansierings- och samverkansavtal med 
Trafikverket för åtgärder i samband med detaljplan för Sandåkra 9:5. 

2. KS dnr 2022/103 Exploateringsavtal för Sandåkra 9:5 för 
ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder som är en 
förutsättning för detaljplanens genomförande. 

3. KS dnr 2018/003 Antagande av detaljplan för del av Sandåkra 9:5 
m.fl., Vegeholms Ljung. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2022, § 79 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 mars 2022, § 57 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 mars 2022. 
• Medfinansierings- och samverkansavtal med Trafikverket 

Yrkande 
Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna medfinansierings- och samverkansavtalet med Trafikverket. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten. 
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KF § 75 Dnr. KS 2022/103 

Exploateringsavtal för Sandåkra 9:5 

Ärendebeskrivning 
Wege By Stadsutveckling AB, ägare till fastigheten Sandåkra 9:5, önskar att skapa 
förutsättningar för att utveckla en ny stadsdel med en variation av bostäder, 
förskola, vård-/äldreboende, handel, service, sport/idrott och nya park- och         
grönområden. Ny detaljplan för del av Sandåkra 9:5 m.fl., Vegeholms Ljung, (KS 
2018/003, PL18-0001) är framtagen för att möjliggöra exploateringen. Under     
detaljplaneprocessen har Wege By Stadsutveckling AB förvärvats och ingår nu i 
koncernen Derome AB (556120-4487).  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Wege By Stadsutveckling AB 
upprättat ett förslag till exploateringsavtal. Avtalet är undertecknat av Wege By 
Stadsutveckling AB. 

För att möjliggöra exploateringen krävs beslut i följande ärenden i följande ordning: 

1. KS dnr 2022/106 Medfinansierings- och samverkansavtal med 
Trafikverket för åtgärder i samband med detaljplan för Sandåkra 9:5 . 

2. KS dnr 2022/103 Exploateringsavtal för Sandåkra 9:5 för 
ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder som är en 
förutsättning för detaljplanens genomförande. 

3. KS dnr 2018/003 Antagande av detaljplan för del av Sandåkra 9:5 
m.fl., Vegeholms Ljung. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2022, § 80 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 mars 2022, § 58 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 mars 2022 
• Exploateringsavtal 
• Bilaga 1- Överlåtelseavtal del av Sandåkra 9:2 och Kärra 1:2 
• Bilaga 2- Kvalitetsprogram 
• Bilaga 3- Avtal Trafikverket 
• Bilaga 4- Etappindelning 
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• Bilaga 5- Etappindelning vatten och avlopp 
• Bilaga 6- Framtida småhustomter 
• Moderbolagsborgen 

Yrkande 
Robin Holmberg (M), Magnus Jonsson (S) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Wege By Stadsutveckling 
AB. 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med exploateringsavtal i original. 
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KF § 76 Dnr. KS 2018/3 

Detaljplan för del av Sandåkra 9:5 (tidigare Kärra 1:2 
m fl), beslut om antagande 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-03-15 §§45 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige beslut att anta detaljplanen. I underlag till beslut presenteras 
tillhörande bilagor som redogör följande aspekter ekonomiska, konsekvenser, 
barnkonventionen, folkhälsa etc.  
Planområdet är beläget direkt sydväst om stadsdelen Kulltorp i södra Ängelholm, 
mellan järnvägen och Kullavägen. 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utbyggnad av en ny 
stadsdel inom planområdet. Planförslaget bedöms kunna rymma upp till cirka 600-
700 bostäder med tillhörande park och rekreationsytor samt förskola och vård-
/äldreboende. Möjlighet till kompletterande mindre service ryms även inom delar 
av kvartersmarken genom markanvändning c-centrum. Närmast Kullavägen finns 
möjlighet till handel och 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2022, § 81 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 mars 2022, § 59 
• Tjänsteutlåtande daterat 2023-03-17 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 6 februari 2022 
• Beslut SBN 2022-03-15  §§45 
• Bilaga 1, Plankarta med planbestämmelser den 6 februari 2022 
• Bilaga 2, Planbeskrivning den 6 februari 2022 
• Bilaga 3, Samrådsredogörelse den 23 augusti  2021  
• Bilaga 4, Illustration, situationsplan den 28 januari 2022 
• Bilaga 5, Granskningsutlåtande daterat 6 feb 2022. 
 

Deltar inte i beslut 
Susanne Sandström (V) avstår från att delta i beslut.  
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Yrkande 
Robin Holmberg (M), Magnus Jonsson (S) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplanen. 

 
Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner begäran från Patrik Olsson (SD) om att lämna följande 
protokollsanteckning: 

Sverigedemokraternas bifaller detaljplanen, men vill betona att möjligheten för en 
framtida pågatågsstation inom eller nära detaljplanens område fortsatt bör hållas 
öppen. Epadalen, Södra Utmarken, Kulltorp, Fridhem och det nya Vegeljung 
kommer ha ett omfattande befolkningsunderlag i omedelbar närhet till en sådan 
station. En pågatågsstation i området skulle kraftigt höja områdets attraktivitet och 
bidra till minskat bilåkande/bilinnehav. 

Avståndet mellan en pågatågsstation vid Vegeljung och Ängelholms station är 
enligt vår bedömning tillräckligt stort. Avståndet är t.ex kortare mellan stationerna 
Lomma och Alnarp och snarlikt avståndet mellan stationerna Kävlinge och 
Furulund, vilket visas av kartorna nedan, där pågatågsstationer än markerade med 
röda ringar. 
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Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle, Planenheten 
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KF § 77 Dnr. KS 2022/107 

Utveckling av medborgarförslag - Ängelholmsförslaget 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 42 om en plan för utveckling av IT 
och digitalisering i Ängelholms kommun. Ökad demokrati och medborgardialog är 
ett utpekat strategiskt utvecklingsområde med koppling till kommunfullmäktiges 
mål Medborgarfokus. Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-31, § 296 att ge 
kommunikationschefen i uppdrag att ta fram en modell för digitalt 
medborgarförslag.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 76 att införa digitalt 
medborgarförslag benämnts Ängelholmsförslaget som under 2019-2022 ersätter 
medborgarförslag. Ängelholmsförslaget utvärderades under hösten 2020 där 
samtliga nämndspresidier bjöds in till samtal. En rutin infördes för systematiserad 
årlig uppföljning och återkoppling till nämnderna.  

Då Ängelholmsförslaget ersatte medborgarförslag mellan 2019-2022 behöver det 
nu fattas beslut kring om Ängelholmsförslaget ska anses vara en permanent modell, 
och ersätta medborgarförslaget till fullo.   

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2022, § 82 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 mars 2022, § 60 
• Tjänsteutlåtande, 2021-02-02 
• Utvärderingsrapport Ängelholmsförslaget, 2020-10-26 
• Bilaga 1 reviderade riktlinjer 

Yrkande 
BrittMarie Hansson (S) och Charlotte Engblom-Carlsson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna utvärdering av Ängelholmsförslaget, 

att revidera riktlinjer enligt liggande förslag, 

att införa ett fjärde svarsalternativ för nämnderna ”delvis godkänt” (utöver 
besvarat, avslaget och godkänt),  

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan, samt 

att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta med övriga utvecklingsåtgärder.  

Beslutet ska expedieras till 
• samtliga nämnder och styrelser 
• kanslichef 
• kundtjänstchef 
• planeringschefer för huvuduppdragen 
• beredningskoordinator 
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KF § 78 Dnr. KS 2022/125 

Översyn av tid för kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att sammanträden ska börja klockan 
19.00 – med undantag för budgetsammanträdet, som ska börja klockan 16.00, samt 
decembersammanträdet som ska börja klockan 18.00. Samtliga fullmäktigemöten 
ska sluta senast klockan 22.30. 

Efter en fråga från en ledamot har kommunfullmäktiges presidium undersökt om 
det finns stöd för att ändra tiden för sammanträden till dagtid. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2022, § 83 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 mars 2022, § 61 
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga ärendet till första kommunfullmäktigesammanträdet i nästa 
mandatperiod. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• enheten för juridik och kansli 
• gruppledare i kommunfullmäktige 
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KF § 79 Dnr. KS 2022/128 

Revidering av taxa för ärende enligt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor  

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst har enligt förbundsordningen uppdraget att 
utfärda tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Kommunen har 
rätt att fastställa en avgift för tillståndshanteringen. 
 
Ändringar i lagen har medfört ökade arbetsuppgifter och förbundsdirektionen har 
föreslagit en ny taxa som har lämnats till medlemskommunerna för antagande. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2022, § 84 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 mars 2022, § 62 
• Tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2022 
• Förslag från RSNV om ändring av taxa, inkommen den 24 februari 2022 
• Protokoll från förbundsdirektionen den 15 februari 2022 
• Taxa för tillstånd brandfarlig och explosiv vara inom Räddningstjänsten Skåne 

Nordväst 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Taxa för tillstånd brandfarlig och explosiv vara inom Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst att gälla från och med 1 maj. 

Beslutet ska expedieras till 
• Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
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KF § 80 Dnr. KS 2022/141 

Revidering av taxa för kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Ärendebeskrivning 
Reglerna för att ta ut avgifter inom livsmedelskontrollen ändrades i april 2021. 
Livsmedelskontrollen samt skyldigheten att ta ut avgifter regleras både i EU-
gemensam lagstiftning samt i nationella lagar och förordningar.  
 
Med anledning av att den nya avgiftsförordningen ska tillämpas behöver även 
kommunens taxa för livsmedelskontroll revideras.  
 
Revideringen av taxan innebär inga förändringar i avgiftsuttaget av de årliga 
kontrollavgifterna eller de fastställa avgifter som gäller vid en anmälan om 
registrering av livsmedelsverksamhet. Den innebär inte heller någon förändring i 
timavgiften. 
 
Revideringen av taxan innebär endast en anpassning till aktuell lagstiftning inom 
området samt att livsmedelskontrollens möjligheter att ta betalt för arbetsuppgifter 
som redan idag finns inom kontrollmyndighetens uppdrag förtydligas och till viss 
del utökas.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2022, § 85 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 mars 2022, § 63 
• Miljö- och tillståndsnämndens beslut den 17 februari 2022, § 20  
• Tjänsteutlåtande daterat den 2 mars 2022 
• Tjänsteutlåtande daterat den 9 februari 2022 
• Förslag på reviderad taxa för livsmedelskontroll 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till reviderad taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen, 

         att taxan ska gälla från och med den 1 maj 2022, 

att nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och  
foderlagstiftningens område, beslutad i KF den 11 november 2019, § 200,  
upphör att gälla från och med den 1 maj 2022. 

 

Beslutet ska expedieras till 
Miljö- och tillståndsnämnden  

mailto:miljo@engelholm.se


  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 81 Dnr. KS 2022/201 

Instruktioner till ombud inför stämma år 2022 i 
Ängelholms stadshus AB, i AB Ängelholmshem samt i 
AB Ängelholmslokaler 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga 
bolag där kommunen har ägarintresse. Kommunfullmäktige ska på förslag från 
kommunstyrelsen utfärda en instruktion till stämmoombudet som anger hur om-
budet ska rösta i de ärenden på bolagsstämman som bedöms vara av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt.  
 
Instruktion till stämmoombud vid bolagens årsstämma ska alltid ges av kommun-
fullmäktige. Kommunfullmäktige har valt Elisabeth Kullenberg (M) till ombud på 
Ängelholms stadshus ABs stämma. Kommunens policy för bolag säger att de bolag 
som i sin tur äger aktier i bolag ska utse de stämmoombud som 
kommunfullmäktige har angett.   

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 25 april 2022, § 104 
• Tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

AB Ängelholmslokaler 
Kommunfullmäktige instruerar ombudet att rösta för:  

• att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. 
• att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD. 

AB Ängelholmshem 
Kommunfullmäktige instruerar ombudet att rösta för:  

• att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. 
• att godkänna utdelning på 4 480 000 kr till ägaren Ängelholms stadshus AB. 
• att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Ängelholms stadshus AB 
Kommunfullmäktige instruerar ombudet att rösta för:  

• att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. 
• att godkänna utdelning på 4 100 000 kr till ägaren Ängelholms kommun. 
• att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD. 

Beslutet ska expedieras till 
• Ombudet Elisabeth Kullenberg 
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 82 Dnr. KS 2022/201 

Instruktioner till ombud inför stämma år 2022 i 
Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga 
bolag där kommunen har ägarintresse. Kommunfullmäktige ska på förslag från 
kommunstyrelsen utfärda en instruktion till stämmoombudet som anger hur om-
budet ska rösta i de ärenden på bolagsstämman som bedöms vara av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt.  
 
Instruktion till stämmoombud vid bolagens årsstämma ska alltid ges av kommun-
fullmäktige. Kommunfullmäktige har valt Liss Böcker (C) till ombud på Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 25 april 2022, § 105 
• Tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB 
Kommunfullmäktige instruerar ombudet att rösta för: 
  

• att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2021, 
• att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD. 

Beslutet ska expedieras till 
• Ombudet Liss Böcker 
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 83 Dnr. KS 2022/173 

Val av ersättare i Familje- och utbildningsnämnden 
på vakant plats (SD)  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde att entlediga  
Dorthe Sjöholm (SD) från uppdraget som ersättare i Familje- och 
utbildningsnämnden samt att lämna uppdraget vakant tillsvidare.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 28 mars 2022, § 58 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Albin Corén (SD) till ny ersättare i Familje- och utbildningsnämnden. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Albin Corén 
• Familje- och utbildningsnämnden 
• nämndsekreterare/FMS 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 84 

Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 
 
Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige efter Elsa Brithén (EP) 

Dnr KS 2022/148 
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