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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 43 

Val av justerare 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter att jämte ordföranden 
justera protokollet digitalt tisdag den 5 april kl. 15:00: Lennart Nilsson (C)  
och BrittMarie Hansson (S).  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 44 

Föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar: 
 
Följande ärenden tillkommer: 
Interpellationer och frågor 
22. Interpellation från Anders Ingvarsson (SD) ställd till kommunstyrelsens  
      ordförande Robin Holmberg (M), om förskolor i kommunen. KS 2022/195 
      Behandlas under Interpellationer och frågor, efter ärende 4.   
 
Anmälningsärenden 
23. Kommunrevisionens protokoll 2022-02-23. KS 2022/19 
      Behandlas efter anmälningsärende nr 21.  
 
Valärenden 
24. Val av ersättare i Valnämnden på vakant plats efter Sven Arne Nilsson (KD)  
      KS 2022/68 
      Behandlas efter valärende nr 17.  
 
Inkomna motioner  
25. Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande döpande av plats i gaturummet 
      till minne av Ukrainakriget 
26. Motion från Lars Karlsson (S) angående trafikskola i Ängelholm 
 
Följande ärenden utgår 
Beslutsärenden 
12. Motion Lars Nyander (S) - Alla barn har rätt till en porrfri barndom. KS  
     2020/55 
 
Ändrad turordning för handläggning av ärenden:  
Kommunfullmäktige beslutar att behandla Anmälningsärenden före Valärenden.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 45 

Presentation av ny bibliotekschef 

Ärendebeskrivning 
Catharina Elofsson började sin tjänst som bibliotekschef i februari månad. 
Hon är jurist i grunden och har många års erfarenhet av att jobba inom offentlig 
sektor och kommer närmast från Båstad kommun där hon arbetade som 
bibliotekschef och innan dess som kanslichef. 
 
Catharina informerar om bibliotekets uppdrag enligt bibliotekslagen och hur 
kommunen arbetar med dem.  
 
Catharina ser fram emot att arbeta i det nyrenoverade och välbesökta 
Stadsbiblioteket. 
 
Ordföranden tackar för presentationen och hälsar Catharina Elofsson välkommen 
till Ängelholms kommun.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 46 Dnr. KS 2022/193 

Interpellation från Mikael från Krassow (S) ställd till 
Nämnden för omsorg och stöds ordförande, Ingela 
Sylwander (M), om Humana Sommarsol 

Ärendebeskrivning 
Mikael von Krassow (S) har ställt interpellation till ordföranden i nämnden för 
omsorg och stöd om Humana Sommarsol. Interpellationen innehåller följande 
frågor:  

• Har det under perioden september 2021 - mars 2022 inkommit fler 
klagomål? 

• Vad visar uppföljningen av Humanas handlingsplan? 
• Har kommunen vidtagit några åtgärder eller avser vidta några åtgärder för 

att säkerställa att avtalet följs? 
• Anser den blågröna majoriteten att verksamheten på Sommarsol håller en 

god kvalitet? 

Ingela Sylwander (S) svarar i enlighet med skriftligt svar.  
 
Mikael von Krassow (S) tackar för svaret.  
 
I den efterföljande debatten deltar även Susanne Jönsson (S). 

Beslutsunderlag 
Svar från Ingela Sylwander (M), upprättat den 25 mars 2022.  
Interpellation från Mikael von Krassow (S), inkommen den 18 mars 2022. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse interpellationen besvarad.  

Beslutet ska expedieras till 
• Mikael von Krassow 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 47 Dnr. KS 2022/195 

Interpellation från Anders Ingvarsson (SD) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M), 
om förskolor i kommunen 

Ärendebeskrivning 
Anders Ingvarsson (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Robin Holmberg (M) om förskolor i kommunen. Interpellationen 
innehåller följande frågor: 

• Tänker styret snabba på bygglovsprocessen på de förskolor som byggs i 
egen regi? 

• Varför har det inte kommit igång med förskola i Össjö?  

 
Robin Holmberg (M) svarar i enlighet med skriftligt svar.  
 
Anders Ingvarsson (SD) tackar för svaret.  
 
I den efterföljande debatten deltar även Rasmus Waak Brunkestam och  
Sven-Ingvar Borgquist (M).  
 

Beslutsunderlag 
Svar från Robin Holmberg (M), upprättat den 25 mars 2022. 
Interpellation från Anders Ingvarsson (SD), inkommen den 21 mars 2022. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse interpellationen besvarad.  

Beslutet ska expedieras till 
• Anders Ingvarsson 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 48 Dnr. KS 2022/47 

Borgen för förvärv av kommunala fastigheter, AB 
Ängelholmslokaler 

Ärendebeskrivning 
2013 och 2014 förvärvade AB Ängelholmslokaler merparten av kommunens 
verksamhetslokaler. Förvärven finansierades genom att skuldebrev upprättades 
mellan Ängelholms kommun och AB Ängelholmslokaler. Enligt en dom i 
Kammarrätten så beviljas inte AB Ängelholmslokaler avdrag för räntekostnaderna 
på dessa lån då de bedöms som koncerninterna. Därför finns behov av att lösa 
finansieringen på annat sätt. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2022, § 53 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 februari 2022, § 31 
• Tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2022 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att de interna skuldebrev som idag finansierar AB Ängelholmslokalers förvärv av 
kommunala verksamhetslokaler ska ersättas med extern upplåning av bolaget, 

att utöka borgensåtagandet för AB Ängelholmslokaler med 439 337 000 kronor för 
att uppta lån för ändamålet samt att därmed såsom för egen skuld ingå borgen för 
AB Ängelholmslokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1 639 
337 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader samt, 

att notera att ovanstående utgör ett avsteg från finanspolicy och ägardirektiv till AB 
Ängelholmslokaler. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Servicestöd; Ekonomi & kvalitet 
• AB Ängelholmslokaler 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 49 Dnr. KS 2021/501 

Fortsatt utbyggnad i enlighet med gällande VA-plan 

Ärendebeskrivning 
VA-planen är ett styrdokument som bland annat redovisar riktlinjer för utbyggnad  
av allmänna vattentjänster i  omvandlingsområden. En översyn av VA-planen  
beträffande närmast kommande utbyggnadsområden (Äspenäs och Ljungabolet)  
med tillhörande tidsplanering samt kostnadskalkyl har genomfört under år 2020. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2022, § 54 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 februari 2022, § 32 
• Tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2022 
• Protokollsutdrag SBN den 14 december 2021 
• Tjänsteutlåtande Samhälle daterat den 22 november 2021 
• Bilaga 1. Beslut 2014-10-27 KF § 186 
• Bilaga 2. Gällande VA-plan dat 2015-09-21 
• Bilaga 3. Tidsplan för utbyggnad 

Yrkande 
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  enligt redovisad tidsplan fortsätta utbyggnad av vatten och avlopp till Äspenäs 
och Ljungabolet, 

att utbyggnaden ska skattefinansieras i enlighet med tidigare fattat beslut   
(2014-10-27 KF§187), samt 

att överlämna ärendet till budgetberedningen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Samhällsbyggnadsnämnden 
• Budgetberedningen (budgetchef) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 50 Dnr. KS 2022/23 

Försäljning av Vejby 242:6 till Vejbylagret AB 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Vejby 242:6 är belägen i Vejby industriområde, Vejbystrand, och är  
den sista lediga tomten i aktuellt område.  
 
Vejbylagret AB avser äga och förvalta fastigheten. Detta till förmån för mindre 
lokala företag genom uthyrning av industrifack samt till förmån för Sandin-bolagen 
inom entreprenadbranschen genom uthyrning av lager och kontor. 
Fastighetsbolaget och entreprenadbolagen ingår i samma ägarstruktur.  
 
Genom att fastighetsbolaget förvärvar Vejby 242:6 inom detaljplanerat verksam-
hetsområde i Vejby industriområde kan entreprenadbolagen inom samma ägar-
struktur flytta sin verksamhet till större lokaler. 
 
Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Vejby.  
 
Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Vejbylagret AB upprättat 
förslag till köpekontrakt. Vejbylagret AB har undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2022, § 55 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 februari 2022, § 33 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 februari 2022 
• Av Vejbylagret AB signerat köpekontrakt  
• Kartskiss 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Vejbylagret AB avseende Vejby 242. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 51 Dnr. KS 2022/43 

Försäljning av del av Munka-Ljungby 34:6 till 
Fastighet Gesällen i Ängelholm AB 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Munka Ljungby 34:6 är belägen i Tofta industriområde, Munka 
Ljungby. 

Fastighet Gesällen i Ängelholm AB avser äga och förvalta fastigheten. Detta till 
förmån för mindre lokala företag genom uthyrning av industrifack samt till förmån 
för Jocke Ivarssons bygg i Munka Ljungby AB genom uthyrning av lokaler för ett 
finsnickeri. Ägarna av byggbolaget är delägare i fastighetsbolaget. 

Genom att fastighetsbolaget förvärvar del av Munka Ljungby 34:6 inom 
detaljplanerat verksamhetsområde i Tofta industriområde kan byggbolaget inom 
samma ägarstruktur flytta sin verksamhet till större och bättre anpassade lokaler.  

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Tofta.  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Fastighet Gesällen i 
Ängelholm AB upprättat förslag till köpekontrakt. Fastighet Gesällen i Ängelholm 
AB har undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2022, § 56 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 februari 2022, § 34 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 februari 2022 
• Av Fastighet Gesällen i Ängelholm AB signerat köpekontrakt  
• Kartskiss 

 

16



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna upprättat köpekontrakt med Fastighet Gesällen i Ängelholm AB 
avseende del av Munka Ljungby 34:6 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 52 Dnr. KS 2019/510 

Kronoskogen och Nybroskogen - Plan för skogsvård 
och användning 

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2017 förvärvade Ängelholms kommun fastigheten Ängelholm 3:137, 
i folkmun kallad Kronoskogen och Nybroskogen. Hösten 2019 lämnade 
kommunstyrelsen i uppdrag åt styrgruppen för fastighetsfrågor att bereda ett 
förslag till plan för skogsvård och användning av Kronoskogen och Nybroskogen. 
 
I oktober 2021 presenterades rapporten Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för 
skogsvård och användning för kommunstyrelsen som uppdrog åt styrgruppen för 
fastighetsfrågor att genomföra en medborgardialog med rapporten som 
utgångspunkt. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2022, § 57 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 februari, § 35 
• Tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2022 
• Sammanställning medborgardialog Kronoskogen och Nybroskogen november - 

december 2021 
• Protokollsutdrag KS den 27 oktober 2021, § 214 
• Tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2021 
• Rapport – Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för skogsvård och 

användning 

Yrkande 
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom-Carlsson (L),  
Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP),  
Inger Rengstedt (EP) och Anders Davidsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  

BrittMarie Hansson(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande 
justering att ta bort ’’delar av’’ i att-sats 3 under rubriken Miljö- och 
tillståndsnämnden. ’’att utreda inrättande av ett naturreservat med inriktning 
friluftsliv i delar av Kronoskogen’’.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

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

Ajournering 
Kommunfullmäktige bifaller Patrik Ohlssons (SD) begäran om ajournering och 
sammanträdet ajourneras kl. 20:45-20:50.  

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

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och NEJ-röst för bifall till 
BrittMarie Hansson (S) m.fl. yrkande. Av 50 närvarande ledamöter röstar 37 JA och 
13 NEJ.  
Se omröstningslista 1.   
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för skogsvård och användning 

att lämna följande uppdrag: 

Kommunstyrelsen 
• att lämna ett förslag om ansvar för förvaltning av skogarna, med tillhörande 

finansiering, till budgetberedningen. 
 

• att genomföra en översyn av, och vid behov revidera befintliga avtal inom 
området för Kronoskogen och Nybroskogen. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
• att utreda möjligheten att anlägga ett hundhägn i antingen Nybroskogen 

eller Kronoskogen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen 
senast i maj 2022.  
 

• att utveckla idéen med Grön entré och uppföra minst en sådan senast i juni 
2022. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

• att genomföra en trafikutredning för upprustning av vägen från Kulltorp till 
Sibirien, inklusive parkeringen. 
 

Miljö- och tillståndsnämnden 
• att utreda förutsättningar för och behov av jakt i Kronoskogen. Uppdraget 

ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022. 
 

• att utreda och lämna förslag på ett naturvårdande skogsbruk med 
målsättningen att bevara och höja skogarnas biologiska och sociala värden. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i augusti 2022. 
 

• att utreda inrättande av ett naturreservat med inriktning friluftsliv i delar av 
Kronoskogen. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid 
• att utreda möjligheten att ansluta Skåneleden söderut. Uppdraget ska 

återrapporteras till kommunstyrelsen senast i maj 2022. 
 

• att tillgängliggöra skogen genom att markera och skylta upp leder mm. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022. 

 
• att anlägga rastplatser på lämpliga platser i Kronoskogen och Nybroskogen. 

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022. 
 

• att tillgängliggöra skogarna genom att spånga upp vissa fuktiga/blöta 
områden. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 
2022. 

 
• att utreda möjligheten att etablera Naturrum i Järnvägens Museum. 

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022. 
 

• att bilda ett kulturreservat på Rönneholm. 
 

• att utreda möjligheten att anlägga en mindre, väl markerad och avgränsad 
slinga för motionscykling på lämplig plats i antingen Nybroskogen eller 
Kronoskogen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

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

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. Att på sidan 3, under 
Miljö- och tillståndsnämnden, istället formulera den tredje att satsen på följande 
sätt: Att utreda inrättande av naturreservat med inriktning friluftsliv i Kronoskogen.  

I det stora hela ställer vi socialdemokrater oss bakom förslaget gällande Krono- och 
Nybroskogen. Det finns dock två delar i detta förslag som hanteras separat men 
som definitivt är direkt påverkade av varandra. Det handlar om utredningen om 
möjligheten att skapa naturreservat i Kronoskogen och den mycket vaga 
skrivningen om möjligheten att i framtiden exploatera delar av detta område.  

Frågan om naturreservat är en fråga som medborgare varit tydliga med både innan 
och efter medborgardialogen. Det finns en allmän önskan om att skydda området 
för att framtida generationer ska kunna njuta av naturen på samma sätt som vi idag 
kan göra. För att denna fråga ska hanteras transparent måste förutsättningarna för 
ett naturreservat utredas brett. Vi kan inte utgå från potentiella begränsningar innan 
frågan utretts. Därför vill vi socialdemokrater att reservatsfrågan ska utredas utan 
begränsningar. Det är uppenbart att det finns olika politiska uppfattningar om hur 
vi bör hantera detta.  

Den andra delen är delvis kopplad till reservatsfrågan, det är frågan om framtida 
exploatering. Vår uppfattning är att den politiska majoriteten medvetet förminskar 
frågans vikt av ideologiska skäl. I förslaget framgår att ”det inte finns politiskt stöd 
för exploatering i Kronoskogen- och Nybroskogen”. Det resonemanget känner vi 
igen sedan tidigare och det betyder ingenting. Ta pytteleden som exempel. 
Socialdemokraterna vill inte exploatera Kronoskogen och ser ett starkt behov av att 
skydda området till förmån för kommande generationen. 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  

Protokollsanteckning 
Ordföranden godkänner att Inger Rengstedt (EP) och Jan Allerstam (EP) lämnar 
följande protokollsanteckning: 

EngelholmsPartiet fick inte gehör för vår motion daterad 2019-04-29. Där föreslår 
vi bland annat att Kronoskogen skall göras till ett kommunalt naturreservat.  

Vi tycker att den föreslagna Planen för skogarna är bra och tror att den kommer att 
uppskattas av invånarna. Vi oroar oss dock för att de "utvecklingsområden" som 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

omnämns på sidan 17 kan komma att bli bostadsområden. EngelholmsPartiet vill 
därför att man i Planen arbetar för ett permanent skydd så att dessa områden inte i 
framtiden kan bebyggas. 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 
• Samhällsbyggnadsnämnden 
• Miljö- och tillståndsnämnden 
• Nämnden för kultur, idrott och fritid 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  Omröstningslista 1 
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)        Agneta Normann                           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)        Sonny Rosén                              X      
Anita Rosén                              (L)                                                 X      
Linda Persson                            (KD)                                                X      
Petra Oddson                             (KD)                                                X      
Lars Nyander                             (S)        Roy Ekstrand                              X    
Åsa Larsson                              (S)        Johnny Dinh-Kien Nguyen                   X    
Mikael von Krassow                       (S)                                                  X    
Emma Yngvesson                           (S)                                                  X    
Magnus Jonsson                           (S)                                                  X    
Ale Holm                                 (S)                                                  X    
Lars Karlsson                            (S)                                                  X    
Susanne Jönsson                          (S)                                                  X    
Fanny Krumlinde Handreck                 (S)        Sven Dahlberg                             X    
Britt-Marie Hansson                      (S)                                                  X    
Lars-Olle Tuvesson                       (S)                                                  X    
Tommy Jönsson                            (S)                                                  X    
Susanne Sandström                        (V)                                                  X    
Anne-Marie Lindén                        (MP)                                                X      
Helena Böcker                            (MP)       Karl-Otto Rosenqvist                     X      
Patrik Ohlsson                           (SD)                                                X      
Niklas Andersson                         (SD)                                                X      
Alexander Johnsson                       (SD)       Hanna Larsson                           X      
Rose-Marie Broman                        (SD)                                                X      
Anders Ingvarsson                        (SD)                                                X      
Karin Jansson                            (SD)                                                X      
Mats Sahlin                              (SD)       Bo Salomonsson                            X      
Bengt Bengtsson                          (SD)                                                X      
Pontus Myrenberg                         (SD)                                                X      
Magnus Jonsson                           (EP)       Jan Allerstam                            X      
Inger Rengstedt                          (EP)                                                X      
Jan Anders Brundin                       (-)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         - - 
Elisabeth Kullenberg, ordförande                     (M)                                                 X      

Summa: 37 13 
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Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 53 Dnr. KS 2019/252 

Motion från Jim Brithén (EP) gällande Ängelholms 
gröna lunga 

Ärendebeskrivning 
Jim Brithén (EP) har till kommunfullmäktige den 29 april 2019 lämnat in en 
motion med förslag att:  

• Kronoskogen för de delar som inte redan är naturreservat (läs strandskogen) 
skyddas genom att ett kommunalt naturreservat bildas.  

• Gränsen för föreslaget naturreservat i öster, dvs mot banskolevägen, Banskolan 
och mot järnvägen i höjd mot södra utmarken utreds och slås fast. l övrigt 
enligt de gränser som bifogad karta beskriver. 

• Beskrivna förslag utreds och beaktas, och i lämpliga delar implementeras. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2022, § 58 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 februari 2022, § 36 
• Tjänsteutlåtande, daterat den 31 januari 2022 
• Tjänsteutlåtande, Återrapport om plan för skogsvård och användning av  
       Kronoskogen och Nybroskogen daterat den 1 februari 2022 
• Sammanställning medborgardialog Kronoskogen och Nybroskogen nov-dec 
       2021 
• Rapport - Kronoskogen och Nybroskogen Plan för skogsvård och  
       användning. 
• Motion från Jim Brithén (EP) gällande Ängelholms gröna lunga, inkommen  
       den 29 april 2019 

Deltar inte i beslutet 
Anne-Marie Lindén (MP) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) avstår från att delta i 
beslut.  
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

 

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner att Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokolls-
anteckning. 

Sverigedemokraterna förespråkar stor restriktivitet vad gäller byggnation och 
exploatering i Kronoskogen. Vi kan dock tänka oss vissa väl genomtänkta undantag 
för att främja friluftslivet, liksom exploatering några meter in i skogen sett från 
järnvägen för att möjliggöra en eventuell framtida bilväg längs med järnvägens 
västra sida. Sverigedemokraterna är positiva till ett naturreservat i del av 
Kronoskogen, men det område motionen föreslår som naturreservat är enligt vår 
uppfattning alltför omfattande för att ta hänsyn till aspekterna ovan. Därmed 
stödjer vi liggande förslag om att avslå motionen. 

Beslutet ska expedieras till 
• Motionären 
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Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 54 Dnr. KS 2019/191 

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

Ärendebeskrivning 
BrittMarie Hansson m.fl. (S) har till kommunfullmäktige den 25 mars 2019 lämnat 
in en motion om att öka tillgängligheten till Kronoskogen som utgör ett av 
Ängelholms kommuns främsta reaktionsområde. Motionären föreslår att 
Blocklinjen och Lasarettlinjen anpassas för att alla ska kunna ta sig fram och ta del 
av området.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen den 26 november 2019 och 
föreslagit att några betydande åtgärder inte bör göras i Kronoskogen till dess att 
Kommunstyrelsen fattat beslut om hur skogen ska utvecklas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2022, § 59 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 februari 2022, § 37 
• Tjänsteutlåtande, daterat den 31 januari 2022 
• Tjänsteutlåtande, Återrapport om plan för skogsvård och användning av 

Kronoskogen och Nybroskogen daterat den 1 februari 2022 
• Sammanställning medborgardialog Kronoskogen och Nybroskogen nov-dec 

2021 
• Rapport - Kronoskogen och Nybroskogen Plan för skogsvård och användning. 
• Beslut SBN den 12 maj 2020 
• Tjänsteutlåtande, daterat den 26 november 2019 
• Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående tillgängligheten i 

Kronoskogen, inkommen den 25 mars 2019 

 

Yrkande 
BrittMarie Hansson (S), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Olsson (SD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutade 

att bifalla motionen.  

Beslutet ska expedieras till 
• Motionären 
• Samhällsbyggnadsnämnden 
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Utdragsbestyrkande 

 

KF § 55 Dnr. KS 2022/167 

Extra anslag för feriejobb 2022 

Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsenheten inom Lärande och familj har 1,1 mnkr budgeterat för 
feriejobb år 2022. Till sommaren 2022 förväntas ca 150 feriejobbsplatser kunna 
erbjudas, fördelat inom kommunens verksamheter samt i AB Ängelholmshems och 
AB Ängelholmslokalers verksamheter. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2022, § 61 
• Förslag från kommunstyrelsens ordförande, daterat den 9 mars 2022 

Yrkande 
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Ale Holm (S),  
Charlotte Engblom-Carlsson (L), BrittMarie Hansson (S), Maija Rampe (M),  
Patrik Ohlsson (SD) och Susanne Sandström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anslå 500 tkr till Lärande och familj, arbetsmarknadsenheten, för en utökning av 
antalet platser för feriejobb sommaren 2022, samt 

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2022 med 
motsvarande belopp. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Lärande och familj, arbetsmarknadsenheten 
• Ekonomi och Kvalitet 
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KF § 56 

Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 
 
Beslut från Länsstyrelsen om ersättare i 
kommunfullmäktige efter Rickard Larsson (SD) 
 

KS 2022/22 

Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Tim Brithén (EP) 
 

KS 2022/75 

Vänortskommitténs protokoll 2022-03-07 
 

KS 2022/124 

Kommunrevisionens protokoll 2022-02-23 
 

KS 2022/19 
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Utdragsbestyrkande 

 

KF § 57 Dnr. KS 2022/110 

Val av ledamot i Familje- och utbildningsnämnden på 
vakant plats efter Sofia Gunnarsson (S) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde den 28 februari 2022 
att entlediga Sofia Gunnarsson från uppdraget som ledamot i Familje- och 
utbildningsnämnden samt att lämna uppdraget vakant tillsvidare.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2022, § 37. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Johnny Dinh-Kien Nguyen (S) till ledamot i Familje- och 
utbildningsnämnden, samt 
 
att utse Kristina Coloka (S) till ny ersättare i Familje- och utbildningsnämnden.  
 

Beslutet ska expedieras till 
• Johnny Dinh-Kien Nguyen 
• Kristina Coloka 
• Familje- och utbildningsnämnden 
• Nämndsekreterare/FMS 
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KF § 58 Dnr. KS 2022/173 

Entledigande samt val av ny ersättare i Familje- och 
utbildningsnämnden efter Dorthe Sjöholm (SD) 

Ärendebeskrivning 
Dorthe Sjöholm (SD) har inkommit med avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Familje- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Dorthe Sjöholm, inkommen den 14 mars 2022.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Dorthe Sjöholm (SD) från uppdraget som ersättare i Familje- och 
utbildningsnämnden, samt 
 
att lämna uppdraget vakant tillsvidare.  

Beslutet ska expedieras till 
• Dorthe Sjöholm 
• Familje- och utbildningsnämnden 
• Sverigedemokraterna 
• Nämndsekreterare/FMS 
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KF § 59 Dnr. KS 2022/148 

Entledigande av Elsa Brithén (EP) från uppdrag som 
ersättare i Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Elsa Brhithén (EP) har inkommit med avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Elsa Brithén (EP), inkommen den 6 mars 2022. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Elsa Brithén (EP) från uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige, 
samt 
 
att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ersättare (EP) i 
Kommunfullmäktige.  

Beslutet ska expedieras till 
• Elsa Brithén 
• Länsstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

KF § 60 Dnr. KS 2022/192 

Entledigande samt val av ny ersättare i AB 
Ängelholmslokaler efter Bo Salomonsson (SD) 

Ärendebeskrivning 
Bo Salomonsson (SD) har inkommit med avsägelse från uppdragets som ersättare i 
AB Ängelholmslokaler.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Bo Salomonsson (SD), inkommen den 28 februari 2022.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Bo Salomonsson (SD) från uppdraget som ersättare i  
AB Ängelholmslokaler, samt  
 
att utse Måns Irhammar (SD) till ny ersättare i AB Ängelholmslokaler.  

Beslutet ska expedieras till 
• Bo Salomonsson 
• Måns Irhammar  
• AB Ängelholmslokaler 
• Nämndsekreterare/FMS 
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Utdragsbestyrkande 

 

KF § 61 Dnr. KS 2022/68 

Val av ersättare i Valnämnden på vakant plats efter 
Sven Arne Nilsson (KD) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 februari 2022 att entlediga Sven Arne Nilsson 
(KD) från uppdraget som ersättare i Valnämnden samt att lämna uppdraget vakant 
tillsvidare.  
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2022 att lämna uppdraget fortsatt 
vakant.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2022, § 35 
Kommunfullmäktiges beslut den 7 februari 2022, § 20 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Jan-Olof Jönsson (KD) till ny ersättare i Valnämnden på vakant plats 
(KD). 

Beslutet ska expedieras till 
• Jan-Olof Jönsson 
• Valnämnden 
• Nämndsekreterare/FMS 
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KF § 62 Dnr. KS 2022/207 

Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande 
döpande av plats i gaturummet till minne av 
Ukrainakriget 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har inkommit med motion om förslag att en gata, ett torg 
eller en byggnad ska uppkallas till minne av Ukrainakriget.  

Beslutsunderlag 
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD), inkommen den 28 mars 2022. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen.   
 

Beslutet ska expedieras till 
• kommunstyrelsen 

35



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 
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KF § 63 Dnr. KS 2022/206 

Motion från Lars Karlsson (S) angående trafiksola i 
Ängelholm 

Ärendebeskrivning 
Lars Karlsson (S) har inkommit med motion om utredning av möjligheten att starta 
en trafikskola i Ängelholm.  

Beslutsunderlag 
Motion från Lars Karlsson (S), inkommen den 28 mars 2022. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen.  

Beslutet ska expedieras till 
• kommunstyrelsen 
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