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KF § 80

Val av justerare
Ola Carlsson (M) och Åsa Larsson (S) utses att jämte ordföranden justera
protokollet tisdag den 4 maj 2021 kl. 15:00.

Justeringspersons signatur
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KF § 81

Föredragningslistan
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

Utgående ärenden
Följande ärende utgår på motionärens egen begäran:
Ärende 4 – interpellationer och frågor – inga inkomna
Ärende 12 - Svar på motion från Jim Brithén m.fl. (EP) Begäran om att införa
insynsplatser i styrelser och nämnder

Tillkommande ärenden
Ärende 23 - Val av ombud till Ängelholms stadshus AB bolagsstämma. Behandlas
efter ärende 16 under rubrik Valärenden.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-04-26

KF § 82

Information från krisledningsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande, Robin Holmberg (M), informerar om
krisledningsnämndens arbete med anledning av pågående Covid-19-pandemi.
Protokoll från krisledningsnämnden, se ärende 20 i kallelsen till dagens
sammanträde.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 83

Dnr. KS 2021/3

Ombudgetering av anslag från 2020 till 2021
Ärendebeskrivning
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från nämnderna av anslag i
2020 års budget som inte är förbrukade. Begärda ombudgeteringar framgår av
bilagan. Samtliga framställningar avser investeringsbudgeten, då ingen begäran om
ombudgetering har inkommit för driftbudgeten.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 april 2021, § 69
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utskott den 24 mars 2021
Tjänsteskrivelse daterat den 2 mars 2021
Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr)

Yrkande
Robin Holmberg (M), Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Karl-Otto Rosenqvist
(MP), Charlotte Engblom-Carlsson (L), Måns Irhammar (EP), Linda Persson (KD)
och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lars Nyander (S) yrkar även på att få lov att lämna en protokollsanteckning vilket
medges.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med
sammanlagt 8 076 tkr för kommunstyrelsen,
att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med
sammanlagt 7 191 tkr för familje- och utbildningsnämnden,
att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med
sammanlagt 1 230 tkr för nämnden för omsorg och stöd,
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-04-26

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med
sammanlagt 8 040 tkr för nämnden för kultur, idrott och fritid,
att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med
sammanlagt 108 tkr för miljö- och tillståndsnämnden,
att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med
sammanlagt 38 171 tkr inom samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade
verksamhet,
att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med
sammanlagt 11 107 tkr för samhällsbyggnadsnämndens avgiftsfinansierade
verksamhet,
att under år 2021 ta upp långfristiga lån på ytterligare 130 mnkr för bland annat
finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten utöver
tidigare beslutad låneram,
att under år 2021 ta upp långfristiga lån på ytterligare 20 mnkr för finansiering av
investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad
låneram.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna noterar att det i projekt 9009, Ängelholmspaketet utredning
skjuts över resurser till 2021. Detta med motiveringen att många av de utredningar
som ska göras för projektet måste följa tidsplanen för detaljplanen för
Klippanvägens förlängning. Vi vill med denna protokollsanteckning visa att vi
bevakar kostnaderna som är kopplade till prestigeprojektet Klippanvägens
förlängning.”

Beslutet ska expedieras till
• Budgetchef, Fredrik Karlsson
• Ekonomichef, Stefan Marthinsson
• Samtliga nämnder

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 84

Dnr. KS 2021/140

Stöd till besöksnäringen under Coronapandemin
Ärendebeskrivning
Sedan Coronapandemins utbrott har ett flertal restriktioner införts för att minska
spridningen av Covid 19. Gränser för öppethållande och alkoholservering medför
intäktsbortfall för många företag i besöksbranschen. Flera kommuner i närområdet
har fattat beslut om eftergifter av avgifter för bland annat livsmedelskontroll,
serveringstillstånd och markupplåtelse.
Krisledningsnämnden har tidigare fattat beslut om förlängda betaltider för
företagskunder samt om kortare betaltider till leverantörer.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 april 2021, § 61
• Tjänsteutlåtande daterat den 23 mars 2021

Jäv
På grund av jäv deltar inte Johnny Hagman (M) och Carl-Gustaf Gudmundsson (C)
i handläggningen av detta ärende.

Yrkanden
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), och Charlotte Engblom-Carlsson (L), Linda
Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Måns Irhammar (EP), Eric Sahlvall (L),
Patrik Ohlsson (SD) och Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Lars Nyander (S) yrkar avslag på att-satsen att inte ta ut någon fast årlig avgift
under 2021 för alkoholtillsyn för verksamheter med servering, samt yrkar vidare på
följande tillägg: att en utredning sker skyndsamt om det finns ytterligare
verksamheter som vi kan stödja inom Ängelholms besöksnäring.
Susanne Sandström (V), Mikael von Krassow (S) och Fanny Krumlinde Handreck
(S) instämmer i Lars Nyanders yrkande.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag, som är detsamma som kommunstyrelsens förutom attsatsen att inte ta ut någon fast årlig avgift under 2021 för alkoholtillsyn för
verksamheter med servering, samt med tillägg att en skyndsam utredning sker för
att se om det finns ytterligare verksamheter i Ängelholms besöksnäring som är i
behov av stöd.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag i sin
helhet.

Omröstning
Omröstning begärs och genomförs.
Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA.
Ledamot som vill bifalla Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag röstar
NEJ. Omröstningen utfaller med 38 JA-röster mot 13 NEJ-röster.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag till beslut.
Se omröstningslista nr 1.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna 500 000 kr i extra bidrag till Ängelholms Näringsliv AB att använda till
åtgärder som främja handel och besöksnäring i hela kommunen,
att tillskjuta 500 000 kr till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov för att
finansiera och stödja initiativ från medborgare och föreningar om aktiviteter,
evenemang, utsmyckningar eller liknande som kan genomföras med hänsyn till
rådande rekommendationer,
att inte ta ut någon avgift under 2021 för upplåtelse av allmän plats för
uteserveringar och torghandel,
att avgiften för sommarrestaurangerna på Stortorget ska minskas med 20 %.
att avgifterna ska minskas med 20 % under 2021för de restauranger som har
nyttjanderätt av kommunen avseende mark för restaurangverksamhet.
att tidsbegränsning för torghandel ska ändras och följa samma tidsgräns som
sommarrestaurangerna på Stortorget
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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att inte ta ut någon avgift under 2021 för bygglovsansökan för uteserveringar,
att uteserveringar tillåts omgående och får användas under hela år 2021,
att ge möjlighet för butiker att ha varor /kassa utanför butik på allmän platsmark
utan avgifter,
att ge verksamheter möjlighet till uppskov till och med den 31 december 2021 med
betalning av fakturor som har utfärdats av Ängelholms kommun, inklusive vattenoch avfallshanteringsavgifter,
att ge möjlighet för verksamheter att ansöka om dispens med hämtningsintervall,
tex tömning av fettavskiljare
att inte ta ut någon fast årlig avgift under 2021 för alkoholtillsyn för verksamheter
med servering,
att inte ta ut någon fast årlig avgift under 2021 för tillsyn livsmedelshantering för
verksamheter med servering (restauranger, caféer eller motsvarande som
huvudverksamhet),
att inte ta ut någon fast avgift under 2021 för granskning av köldmediekontroll för
verksamheter med servering,
att inte ta ut någon fast årlig avgift eller timavgift för planerad tillsyn under 2021
för tillsyn gällande hygienisk verksamhet,
att tillskjuta 820 000 kr till Samhällsbyggnadsnämnden för att kompensera för
minskade intäkter till följd av nedsatta taxor,
att tillskjuta 1 351 000 kr till Miljö- och tillståndsnämnden för att kompensera för
minskade intäkter till följd av nedsatta taxor,
att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2021 med
3 171 000 kr.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet:
” Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för eget förslag.
Att många verksamheter i samhället lider av effekterna av Corona är tydligt. Vissa
har drabbats hårdare än andra.
En sådan bransch är restaurangbranschen som pga. de rådande restriktionerna
tvingats begränsa sina öppettider. Konsekvensen är negativa ekonomiska följder
och ofta nedskärning av personal som följd.
Givetvis anser också socialdemokraterna att vi med det kommunala mandatet ska
göra vad vi kan för att stödja och hjälpa verksamheter som har det svårt. Därför
stödjer vi alla förslagna stödåtgärder utom ett,
- Att inte ta ut någon fast årlig avgift för alkoholtillsyn under 2021 för
verksamheter med servering.
Vi anser inte att en subvention av tillsynsavgifter för dem som serverar alkohol är
rätt väg att gå. Problemen med alkohol har inte minskat under pandemin utan
tvärtom ökat. Att då låta skattekollektivet betala för tillsyn som
verksamhetsutövaren ska bekosta är fel. Signalvärdet i denna fråga är uppenbart.
Det hanterade ärendet har den något missvisande titeln: ”stöd till besöksnäringen”.
Efter flera påpekande, utan gehör, kring vår uppfattning om att Ängelholms
besöksnäring är så mycket mer än de verksamma restaurangerna i kommunen
kände sig socialdemokraterna tvingade att tillföra ett tilläggsförslag. Ett yrkande för
att garantera arbetet med att skyndsamt undersöka om det finns fler delar än
restaurangerna som behöver stöd och om kommunen på något sätt kan hjälpa till.
Det avslogs.
Dessutom valde kommunfullmäktiges ordförande att lägga upp propositionerna på
ett sätt där socialdemokraterna, trots att vi var överens om alla punkter utom en,
tvingades att rösta emot.
Vår uppfattning är att ett annat upplägg kunde möjliggjort ett bredare stöd för i
stort sett hela förslaget.”
Susanne Sandström (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser att
före justeringen komma in med en skriftlig reservation. Vid justeringen av
protokollet finns ingen reservation från Susanne Sandström.
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska expedieras till
•
•
•
•
•
•

Ängelholms näringsliv
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och tillståndsnämnden
Ekonomi & Kvalité
Mark och exploatering
Planeringschef Kommunstyrelsen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista 1
Ledamöter
Robin Holmberg
Sven-Ingvar Borgquist
Christina Hanstål
Tomas Fjellner
Ingela Sylwander
Ola Carlsson
Maija Rampe
Anders Davidsson
Rune Johansson
Cornelis Huisman
Johnny Hagman
Karl-Erik Asp
Susanne Resmark
Magnus Nson Engelbäck
Liss Böcker
Rasmus Waak Brunkestam
Carl-Gustaf Gudmundsson
Lennart Nilsson
Charlotte Engblom Carlsson
Eric Sahlvall
Anita Rosén
Linda Persson
Petra Oddson
Anne-Marie Lindén
Helena Böcker
Lars Nyander
Åsa Larsson
Mikael von Krassow
Emma Yngvesson
Magnus Jonsson
Lars Karlsson
Susanne Jönsson
Arne Jönsson
Britt-Marie Hansson
Lars-Olle Tuvesson
Karin Bergström
Ale Holm
Susanne Sandström
Patrik Ohlsson
Johan Wifralius
Anders Ingvarsson
Karin Jansson
Mats Sahlin
Pontus Myrenberg
Alexander Johnsson
Rose-Marie Broman
Bengt Bengtsson
Jim Brithén
Måns Irhammar
Inger Rengstedt
Elisabeth Kullenberg, ordförande

Parti
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(L)
(L)
(L)
(KD)
(KD)
(MP)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(EP)
(EP)
(EP)
(M)

Ersättare

Per Skantz
Göran Larsson
Hannes Petersson

Linda Böcker
Ann Hörnebrant Sturesson

Karl-Otto Rosenqvist

NEJ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fanny Krumlinde Handreck

Tommy Jönsson

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bo Salomonsson

Lazze Ohrberg

Summa:

Justeringspersons signatur

JA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utdragsbestyrkande
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KF § 85

Dnr. KS 2020/553

Plan för krisberedskap
Ärendebeskrivning
Plan för krisberedskap har en paraplyfunktion för de dokument som beskriver
Ängelholm kommuns krisberedskapsarbete. Innehållet syftar till att (1) uppfylla
krav enligt Lag (2006:554) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) och(2) att beskriva
hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs i Överenskommelse
om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018-09779).

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 april 2021, § 62
Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 30 mars 2021
Plan för krisberedskap, version daterad den 30 mars 2021
Bilaga: Användning av ersättning 2019-2022
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 3 februari 2021
Tjänsteutlåtande säkerhetsenheten daterat den 26 januari 2021

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Plan för krisberedskap inklusive bilaga om användning av ersättning

Beslutet ska expedieras till
• Krisberedskapssamordnare
• Säkerhetschef

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 86

Dnr. KS 2021/112

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet
2021
Ärendebeskrivning
För att möta den tuffa utmaningen som covid-19-pandemin medför har regeringen
beslutat att i ett regleringsbrev till Skolverket ge dem i uppdrag att fördela en
miljard kronor till landets kommuner. Syftet är att kunna säkerställa att alla barn
och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolverket beslutade
den 28 januari 2021 om en fördelning till landets kommuner.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 april 2021, § 63
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens samverkansutskott 2021-03-24
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterade den 8 mars 2021
Beslut Skolmiljarden, Skolverket, daterat den 28 januari 2021
Bilaga 1, Skolmiljarden
Bilaga 2, Skolmiljarden

Yrkande
Sven-Ingvar Borgquist (M), Lars Karlsson (S), Rasmus Waak Brunkestam (C) och
Lazze Ohrberg (EP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att det statliga stödet på 4 065 920 kronor tillskjuts Familje- och
utbildningsnämndens budget för 2021.

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
• Lärande och familj

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 87

Dnr. KS 2021/78, VN 2021/4

Förslag till Länsstyrelsen i Skåne län om ändring av
valdistrikt i Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Enligt vallagen (2005:837) 4 kap 17 § ska ett valdistrikt innehålla mellan 1000-2000
röstberättigade. Antalet röstberättigade per valdistrikt påverkar arbetsbelastningen
under valdagen på röstmottagarna och på hur snabbt ett valresultat kan presenteras.
Vid utformande av valdistrikt ska man hitta naturliga gränser, undvika enklaver,
sträva efter räta gränser och att de röstberättigade har en bra väg till sin vallokal.
Det är varje kommuns ansvar att året innan ordinarie val se över indelningen av
kommunens valdistrikt enligt vallagen 4 kap 17 §. Det är Länsstyrelsens som på
kommunfullmäktiges förslag beslutar om valdistriktsindelningen. Länsstyrelsens
beslut ska ske senast den 1 december 2021 inför de ordinarie valen 2022.
Förslaget i detta ärende innebär i korthet att gränsen mellan valdistrikten 12920106
Ängavången och 12920108 Nya Torg flyttas från att följa Kristian II:s väg från
Vaktgatan till Klippanvägen och att gränsen flyttas till att följa Rönne å från
Klippanvägen ner till Skolgatan och fram till korsningen Skolgatan/Kristian II:s
väg.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 april 2021, § 64
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-24
Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 12 februari 2021
Beslut från Valnämnden den 4 februari 2021
Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 28 januari 2021
Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat
Bild 1 valdistrikt Ängelholms kommun - Nuvarande valdistriktsindelning
Bild 2 valdistrikt Ängelholms kommun - Föreslagen valdistriktsindelning
Bild 3 valdistrikt Ängelholms kommun - Områdeskarta Höken, Ugglan, Tranan

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-04-26

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen i Skåne län
att valdistriktsindelning gällande gränsen mellan 12920106 Ängavången och
12920108 Nya Torg ändras, från att följa Kristian II:s väg till att följa Rönne Å.
Det innebär att kvarteren Höken, Tranan och Ugglan ska tillhöra valdistrikt Nya
Torg, enligt Bild 2 valdistrikt Ängelholms kommun - Föreslagen
valdistriktsindelning.

Beslutet ska expedieras till
• Nämndsekreterare för Valnämnden för vidare expediering.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 88

Dnr. KS 2019/584

Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) om
uppdaterad återplanteringspolicy
Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har den 17 december 2019 lämnat in en motion om att
kommunen ska utreda om nuvarande återplanteringspolicy är realistisk och
uppdatera återplanteringspolicyn med mål att den ska vara realistisk och
uppföljningsbar.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 april 2021, § 71
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utskott den 24 mars 2021, § 51
Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterad den 18 mars 2021
Motion från Patrik Ohlsson (SD) daterad den 17 december 2019.

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Robin Holmberg (M) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut (att motionen ska anses besvarad).

Proposition och omröstnin
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag till beslut, dels
bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Omröstning
Omröstning begärs och genomförs.
Den ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens beslut röstar JA.
Den ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 42 JA-röster mot 9 NEJ-röster. Se omröstningslista 2.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen som besvarad.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet:
”Vi är glada över att ha fått gehör för motionens intention i stort, i och med att ett
uppdrag nu getts i föregående ärende till kommundirektören att genomföra en
översyn av gällande trädplan och regler för återplantering.
Vi finner dock att ett bifall till motionen hade gett bättre tydlighet till det uppdraget
och säkrat att politiken framledes får regelbunden återkoppling kring utvecklingen
av antalet träd i kommunens tätorter. Det vore viktigt icke minst mot bakgrund av
att kommunen växer befolkningsmässigt och allt större ytor som följd exploateras
för bostäder, verksamheter och infrastruktur.”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista 2
Ledamöter
Robin Holmberg
Sven-Ingvar Borgquist
Christina Hanstål
Tomas Fjellner
Ingela Sylwander
Ola Carlsson
Maija Rampe
Anders Davidsson
Rune Johansson
Cornelis Huisman
Johnny Hagman
Karl-Erik Asp
Susanne Resmark
Magnus Nson Engelbäck
Liss Böcker
Rasmus Waak Brunkestam
Carl-Gustaf Gudmundsson
Lennart Nilsson
Charlotte Engblom Carlsson
Eric Sahlvall
Anita Rosén
Linda Persson
Petra Oddson
Anne-Marie Lindén
Helena Böcker
Lars Nyander
Åsa Larsson
Mikael von Krassow
Emma Yngvesson
Magnus Jonsson
Lars Karlsson
Susanne Jönsson
Arne Jönsson
Britt-Marie Hansson
Lars-Olle Tuvesson
Karin Bergström
Ale Holm
Susanne Sandström
Patrik Ohlsson
Johan Wifralius
Anders Ingvarsson
Karin Jansson
Mats Sahlin
Pontus Myrenberg
Alexander Johnsson
Rose-Marie Broman
Bengt Bengtsson
Jim Brithén
Måns Irhammar
Inger Rengstedt
Elisabeth Kullenberg, ordförande

Parti
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(L)
(L)
(L)
(KD)
(KD)
(MP)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(EP)
(EP)
(EP)
(M)

Ersättare

Per Skantz

Hannes Petersson

Ann Hörnebrant Sturesson

Karl-Otto Rosenqvist

Fanny Krumlinde Handreck

Tommy Jönsson

NEJ

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bo Salomonsson

1
1
1
1

Lazze Ohrberg

Summa:

Justeringspersons signatur

JA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utdragsbestyrkande

42

9

AVSTÅR
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KF § 89

Dnr. KS 2019/253

Svar på motion från Mikael von Krassow m fl (S) om
belysta väderskydd
Ärendebeskrivning
En motion från Mikael Krassow m.fl. (S) inkom den 29 april 2019. Mikael von
Krassow m. fl. (S) föreslår att flera belysta väderskydd byggs ute på landsbygdens
tätorter, byar eller samlingspunkter för skolbarn.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att remittera motionen till
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation den 8 juli 2019 att remittera
motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Kommunstyrelsen ordförande beslutade på delegation den 7 november 2019 att
remittera motionen till Lärande och familj i samverkan med Huvuduppdrag
Samhälle för yttrande.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 april 2021, § 72
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utskott den 24 mars 2021
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterad den 5 mars 2021
Beslut kommunstyrelsens ordförande daterad den 7 november 2019
Beslut kommunstyrelsens ordförande daterad den 8 juli 2019
Beslut Kommunfullmäktige, KF §92, daterad den 29 april 2019
Motion Mikael Krassow m.fl. daterad den 29 april 2019

Yrkanden
Mikael von Krassow (S), Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C), Måns Irhammar
(EP), Erik Sahlvall (L) och Ale Holm (S) yrkar bifall till motionen
(kommunstyrelsens förslag till beslut).
Robin Holmberg (M), Sven-Ingvar Borgquist (M), Anne-Marie Lindén (MP) och
Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut
(avslag på motionen.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositioner
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut (d.v.s. bifall till motionen), dels avslag på motionen (d.v.s. avslag på
kommunstyrelsens förslag till beslut). Ordföranden finner att kommunfullmäktige
avslår motionen.

Omröstning
Omröstning begärs och genomförs.
Den ledamot som vill avslå motionen (d.v.s. avslag på kommunstyrelsens förslag)
röstar JA.
Den ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.
Av 50 beslutande ledamöter röstar 19 JA och 31 NEJ.
Kommunfullmäktige har således bifallit motionen. Se omröstningslista 3.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.

Reservationer
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande som
avslagits. Linda Persson (KD) instämmer i reservationen.
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet:
”Utredningen visar att efterfrågan på belysta väderskydd för elever som har
skolskjuts är väldigt låg. Därför vill Miljöpartiet hellre att man utreder vilka andra
åtgärder som skulle kunna göras för elever med skolskjuts för att öka deras säkerhet
till liknande kostnad.
Exempelvis finns det mycket förbättringar som kan göras för att vägen till och från
busshållplatser ska bli säkrare liksom möjligheten att på ett säkert sätt cykla till och
från skolan.
Genom att skifta perspektiv något kan vi ge fler invånare på landsbygden säkrare
resor till och från kollektivtrafiken och med cykel vilket ökar självständigheten.”

Beslutet ska expedieras till
Lärande och familj
Samhälle

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista 3
Ledamöter
Robin Holmberg
Sven-Ingvar Borgquist
Christina Hanstål
Tomas Fjellner
Ingela Sylwander
Ola Carlsson
Maija Rampe
Anders Davidsson
Rune Johansson
Cornelis Huisman
Johnny Hagman
Karl-Erik Asp
Susanne Resmark
Magnus Nson Engelbäck
Liss Böcker
Rasmus Waak Brunkestam
Carl-Gustaf Gudmundsson
Lennart Nilsson
Charlotte Engblom Carlsson
Eric Sahlvall
Anita Rosén
Linda Persson
Petra Oddson
Anne-Marie Lindén
Helena Böcker
Lars Nyander
Åsa Larsson
Mikael von Krassow
Emma Yngvesson
Magnus Jonsson
Lars Karlsson
Susanne Jönsson
Arne Jönsson
Britt-Marie Hansson
Lars-Olle Tuvesson
Karin Bergström
Ale Holm
Susanne Sandström
Patrik Ohlsson
Johan Wifralius
Anders Ingvarsson
Karin Jansson
Mats Sahlin
Pontus Myrenberg
Alexander Johnsson
Rose-Marie Broman
Bengt Bengtsson
Jim Brithén
Måns Irhammar
Inger Rengstedt
Elisabeth Kullenberg, ordförande

Parti
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(L)
(L)
(L)
(KD)
(KD)
(MP)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(EP)
(EP)
(EP)
(M)

JA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ersättare

Per Skantz

Hannes Petersson

Tommy Jönsson

-

Lazze Ohrberg

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Summa:

Justeringspersons signatur

1
1
1
1

Fanny Krumlinde Handreck

Bo Salomonsson
Ingen tjänstgörande ersättare

Utdragsbestyrkande
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1
1
1
1
1
1
1

Ann Hörnebrant Sturesson

Karl-Otto Rosenqvist

NEJ

19

31

-
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KF § 90

Dnr. KS 2021/107

Val av ledamot på vakant plats (S) i
kommunfullmäktiges beredning 2
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2021 att entlediga Torgny Bergström
(S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges fasta beredning 2 samt att
lämna platsen vakant tillsvidare.

Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktige den 22 mars 2021, § 67.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Lars Goedecke (S) till ny ledamot i kommunfullmäktiges beredning 2.

Beslutet ska expedieras till
•
•
•
•

Lars Goedecke
Beredningskoordinator
HR Servicecenter
Nämndsekreterare FMS

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 91

Dnr. KS 2021/101

Val av ersättare på vakanta platser (S) i
Överförmyndarnämnden och Nämnden för omsorg och
stöd
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2021 att entlediga Eva Thell Svarén (S)
från uppdragen som personlig ersättare i Överförmyndarnämnden och ersättare i
Nämnden för omsorg och stöd samt att tillsvidare lämna uppdragen vakanta.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunfullmäktige den 22 mars 2021, § 68.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse BrittMarie Hansson (S) till ny personlig ersättare i Överförmyndarnämnden
samt
att utse Christian Hedman (S) till ny ersättare i Nämnden för omsorg och stöd.

Beslutet ska expedieras till
•
•
•
•
•
•

BrittMarie Hansson
Christian Hedman
Överförmyndarnämnden
Nämnden för omsorg och stöd
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 92

Dnr. KS 2021/181

Val av styrelse till Ängelholms flygplats AB
Ärendebeskrivning
Enligt fastställd bolagsordning för Ängelholms flygplats AB (fastställd av
kommunfullmäktige den 2020-08-25 § 148) har kommunfullmäktige att utse
ledamöter till styrelsen för Ängelholms flygplats AB.

Beslutsunderlag
Nomineringar från ordförande och vice ordförande i styrelsen för Ängelholms
flygplats AB, inkomna den 26 april 2021.

Deltar inte i beslutet
Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter till styrelsen för
Ängelholm flygplats AB:
Anders Williamsson, ordförande (omval)
Kristina Magnusson, vice ordförande (nyval)
Ola Ringdahl (omval)
Emma Håkansson (omval)
Christina Richter (omval)
Ulf Krabisch (nyval)
Annika Borgelin (nyval)

Beslutet ska expedieras till
• De valda
• Ängelholms flygplats AB
• Nämndsekreterare/FMS

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 93

Dnr. KS 2021/182

Val av representant för kommunen till bolagsstämmor
i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse ombud vid AB Ängelholmshems och AB
Ängelholmslokalers bolagsstämmor.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Elisabeth Kullenberg (M) till ombud vid AB Ängelholmshems och AB
Ängelholmslokalers bolagsstämmor.

Beslutet ska expedieras till
• Elisabeth Kullenberg
• AB Ängelholmshem
• AB Ängelholmslokaler

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 94

Dnr. KS 2021/202

Val av ombud till Ängelholms stadshus AB
bolagsstämma
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse ombud vid Ängelholms stadshus AB
bolagsstämmor.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Elisabeth Kullenberg (M) till ombud vid Ängelholms Stadshus AB
bolagsstämmor.

Beslutet ska expedieras till
• De berörda
• Ängelholms stadshus AB

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 95

Dnr. KS 2021/201

Motion från Susanne Jönsson (S) om skate- och
kickboardpark i Munka Ljungby
Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har lämnat in en motion med förslag att en skate- och
kickboardpark anläggs i Munka Ljungby.

Beslutsunderlag
Motion från Susanne Jönsson (S), inkommen den 26 april 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslutet ska expedieras till
• kommunstyrelsen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 96

Anmälningsärenden
Kommunrevisionens protokoll 210310

KS 2021/13

Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
2021

KS 2021/146

Krisledningsnämndens protokoll 210318, 210401,
210415

KS 2020/195

Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen KS 2021/169
och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
2021
Återrapportering av nämndernas internkontrollarbete
KS 2021/158
2020

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

