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Sekreterare ___________________________________________________
Elisabeth Alm

Ordförande ___________________________________________________
Elisabeth Kullenberg

Justerare ___________________________________________________
Ola Carlsson                                        Emma Yngvesson
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Ledamöter Parti Ersättare
Robin Holmberg                          (M)       
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)       
Christina Hanstål                       (M)       
Tomas Fjellner (M)       Per Skantz
Elisabeth Kullenberg (aulan) (M)
Ingela Sylwander                        (M)       
Ola Carlsson (aulan)                         (M)       
Maija Rampe                             (M)       Göran Larsson
Anders Davidsson                        (M)       
Rune Johansson (M)       Alf Carlsson
Cornelis Huisman (M)       
Johnny Hagman (M)       
Karl-Erik Asp                           (M)       
Susanne Resmark (M)       
Magnus Nson Engelbäck (M)       
Liss Böcker                             (C)       
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)       
Lennart Nilsson (C)       
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       
Eric Sahlvall                           (L)       
Anita Rosén (L)       Linus Eriksson
Linda Persson                           (KD)      
Petra Oddson (KD)      
Anne-Marie Lindén                       (MP)      
Helena Böcker (MP)      
Lars Nyander                            (S)       
Åsa Larsson                             (S)       
Mikael von Krassow                      (S)       
Emma Yngvesson (aulan)                       (S)       
Magnus Jonsson (S)       
Lars Karlsson                           (S)       
Susanne Jönsson                         (S)       
Arne Jönsson (S)       
Britt-Marie Hansson (S)       
Lars-Olle Tuvesson (S)       
Karin Bergström (S)       Fanny Krumlinde Handreck
Ale Holm                                (S)       
Susanne Sandström                       (V)       
Patrik Ohlsson                          (SD)      
Johan Wifralius                         (SD)      
Anders Ingvarsson                       (SD)      
Karin Jansson (SD)      Niklas Andersson
Mats Sahlin (SD)      Bo Salomonsson
Pontus Myrenberg (SD)      
Alexander Johnsson                      (SD)      
Rose-Marie Broman (SD)      
Bengt Bengtsson                         (SD)      
Jim Brithén                             (EP)      
Måns Irhammar (EP)      Lazze Ohrberg
Inger Rengstedt (EP)      
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ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2021-02-22

Datum för anslags uppsättande: 2021-03-03

Datum för anslags nedtagande: 2021-03-26

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Elisabeth Alm
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

32 Val av justerare

33 Föredragningslistan

34 Information från krisledningsnämnden

35 Interpellation från Patrik Olsson (SD) ställd till Familje- och 
utbildningsnämndens ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) gällande 
hemlösas situation i vinterkölden

2021/81

36 Fråga från Lars Karlsson (S) till kommunstyrlesens ordförande Robin 
Holmberg (M) om Arenastaden

2021/88

37 Förslag till tomtpris Jordgubbsfältet - etapp 3 2020/584

Plan och handlingsplan för krisberedskap – Ärendet utgick! 2020/553

38 Svar på motion från Per Skantz  mfl. (M) angående laddstolpar på 
kommunens parkeringsområde

2017/869

39 Svar på motion från Lars Carlsson m.fl. (S) om behov av fler 
naturreservat och våtmarker i Ängelholms kommun

2020/78

40 Svar på motion från Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Rune Johanson 
(M) om att utöka Hembygdsparken att omfatta Nybroskogen

2011/539

41 Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade motioner äldre än 1 
år

2019/577

42 Satsning på jobb för arbetslösa ungdomar 2020/373

43 Renovering av särskilda boenden i Ängelholms kommun 2019/328

44 Löneutrymme 2021 2020/229

45 Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik 2020/442
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46 Val av ledamot i kommunfullmäktiges fasta beredning 1 på vakant plats 
(blågröna)

2020/534

47 Entledigande samt val av ersättare efter Sven Bergman (C) gällande 
uppdrag i kommunfullmäktiges fasta beredning 2 och i 
samhällsbyggandsnämnden

2021/66

48 Val av ersättare i Valnämnden på vakant plats (M) 2021/24

49 Val av ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden på vakant plats (M) 2021/23

50 Val av ledamot i Nämnden för omsorg och stöd på vakant plats (S) 2021/33

51 Avsägelse från Helena Nettéus (EP) gällande uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige

2020/543

52 Avsägelse från Linus Eriksson (L) gällande samtliga politiska uppdrag i 
Ängelholms kommun

2021/73

53 Entledigande samt val av ny ledamot i kommunfullmäktiges beredning 2 
efter Lennart Albertsson (KD)

2021/89

54 Anmälningsärenden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-02-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 32

Val av justerare

Ola Carlsson (M) och Emma Yngvesson (S) utses att jämte ordföranden justera 
protokollet tisdag den 2 mars 2021 kl. 15:00.
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KF § 33

Föredragningslistan

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

Ärende 28 – Fråga från Lars Karlsson (S) om Arenastaden - flyttas upp och 
behandlas efter ärende 4. 

Ärende 6 - Plan och handlingsplan för krisberedskap – utgår från dagordningen. 
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KF § 34

Information från krisledningsnämnden

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande, Robin Holmberg (M), informerar om 
Krisledningsnämndens arbete med anledning av pågående Covid-19-pandemi.

Se protokoll under punkten anmälningsärenden i paragraf 54.
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KF § 35 Dnr. KS 2021/81

Interpellation från Patrik Olsson (SD) ställd till 
Familje- och utbildningsnämndens ordförande 
Sven-Ingvar Borgquist (M) gällande hemlösas situation 
i vinterkölden

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har ställt en interpellation till Familje- och utbildnings-
nämndens ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) om de hemlösas situation i 
vinterkölden. I interpellationen ställs följande frågor:

 Hur har beläggningen på nattjouren sett ut sedan den öppnades och har 
antalet platser räckt till? 

 Hur har kommunen försökt nå ut till personer i behov av nattjour, med 
information om att nattjour nu finns i Ängelholm och är öppen för dem?

 Finns kännedom eller farhågor om att hemlösa i Ängelholms kommun trots 
öppnandet av nattjouren farit illa i vinterkölden, eller anser du att 
kommunen nu har gjort vad den kunnat för att förhindra det? 

Sven-Ingvar Borgquist (M) svarar i enlighet med skriftligt svar. 

Patrik Ohlsson (SD) tackar för svaret.

Beslutsunderlag
Interpellation från Patrik Ohlsson, inkommen den 14 februari 2021.
Svar från Sven-Ingvar Borgquist, upprättat den 18 februari 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
• Patrik Ohlsson
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KF § 36 Dnr. KS 2021/88

Fråga från Lars Karlsson (S) till kommunstyrlesens 
ordförande Robin Holmberg (M) om Arenastaden

Ärendebeskrivning
Lars Karlsson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Robin 
Holmberg (M) om Arenastaden utifrån tidigare interpellation i samma ämne. De 
frågor som nu önskas svar på är: 

 Vilka avtal, om Arenastadens utveckling, har sedan december 2019 slutits 
med Arenabolaget? 

 Hur många möten har ni haft med Arenastadens ledningsgrupp under 2020 
och vad har ni prioriterat vid dessa sammanträffanden?

Robin Holmberg (M) svarar att sedan interpellationsdebatten 2019 har det varit sex 
möten och ett par telefonavstämningar  med företrädare för Arenabolaget och det 
som diskuterats är 

 Catena arena utbyggnad och bygglovshantering
 Akademihall 2
 skola på Fridhem med behov av idrottshall
 fotbollsarenan och flytten av den
 trafiksituationen nu och i framtiden samt antal parkeringsplatser
 dagvattenhanteringen 

Lars Carlsson tackar för svar. 

Beslutsunderlag
Fråga från Lars Karlsson (S), inkommen den 16 februari 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse frågan besvarad. 
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Beslutet ska expedieras till
• Lars Karlsson
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KF § 37 Dnr. KS 2020/584

Förslag till tomtpris Jordgubbsfältet - etapp 3

Ärendebeskrivning
Inom Munka Ljungby 3:11 återstår ett område för 40 nya villatomter enligt gällande 
detaljplaner akt. DP1028 och DP1093. Infrastrukturen inom området byggs ut 
under hösten 2020. De 40 nya villatomterna ingår i den tredje och sista etappen av 
utbyggnaden av Jordgubbsfältet. Tomterna beräknas kunna säljas genom tomtkön 
våren 2021. Innan försäljningen påbörjar behöver ett nytt tomtpris fastställas.

Föreslaget nytt pris är 695 000 kronor inklusive anläggningsavgift för VA. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 februari 2021, § 19
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2021.
• Tjänsteutlåtande daterat den 17 december 2020.
• Kartskiss
• Exploateringskalkyl

Yrkande
Robin Holmberg (M), Åsa Larsson (S), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom 
Carlsson (L), Eric Sahlvall (L), Patrik Ohlsson (SD) och Susanne Sandström (V) 
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Linda Persson (KD) och Jim Brithén (EP) yrkar att tomtpriset ska vara 595 000 
kronor. 

Proposition och omröstning
Ordföranden Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på de båda framlagda 
förslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och genomförs. JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
NEJ-röst för Linda Perssons m.fl. förlag. Omröstningen utfaller med 46 JA-röster 
mot 4 NEJ-röster. En ledamot avstår från att rösta. Se omröstningslista 1. 
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa nytt tomtpris för villatomter inom Jordgubbsfältet till 695 000 kronor 
inklusive anläggningsavgift för VA.

Reservation
Jim Brithén (EP) reserverar sig skriftlig mot beslutet: ”EP reserverar sig för eget 
förslag, som också var tjänsteförslaget (595000:-). Vi anser att de jämförelser som 
görs med privata tomtförsäljningar inte är relevanta alls.”

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten. 
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Omröstningslista 1
Ledamöter Parti Ersättare JA NEJ AVSTÅR
Robin Holmberg                          (M)       1
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)       1
Christina Hanstål                       (M)       1
Tomas Fjellner (M)       Per Skantz 1
Ingela Sylwander                        (M)       1
Ola Carlsson                         (M)       1
Maija Rampe                             (M)       Göran Larsson 1
Anders Davidsson                        (M)       1
Rune Johansson (M)       Alf Carlsson 1
Cornelis Huisman (M)       1
Johnny Hagman (M)       1
Karl-Erik Asp                           (M)       1
Susanne Resmark (M)       1
Magnus Nson Engelbäck (M)       1
Liss Böcker                             (C)       1
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       1
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)       1
Lennart Nilsson (C)       1
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       1
Eric Sahlvall                           (L)       1
Anita Rosén (L)       Linus Eriksson 1
Linda Persson                           (KD)      1
Petra Oddson (KD)      1
Anne-Marie Lindén                       (MP)      1
Helena Böcker (MP)      1
Lars Nyander                            (S)       1
Åsa Larsson                             (S)       1
Mikael von Krassow                      (S)       1
Emma Yngvesson                        (S)       1
Magnus Jonsson (S)       1
Lars Karlsson                           (S)       1
Susanne Jönsson                         (S)       1
Arne Jönsson (S)       1
Britt-Marie Hansson (S)       1
Lars-Olle Tuvesson (S)       1
Karin Bergström (S)       Fanny Krumlinde Handreck 1
Ale Holm                                (S)       1
Susanne Sandström                       (V)       1
Patrik Ohlsson                          (SD)      1
Johan Wifralius                         (SD)      1
Anders Ingvarsson                       (SD)      1
Karin Jansson (SD)      Niklas Andersson 1
Mats Sahlin (SD)      Bo Salomonsson 1
Pontus Myrenberg (SD)      1
Alexander Johnsson                      (SD)      1
Rose-Marie Broman (SD)      1
Bengt Bengtsson                         (SD)      1
Jim Brithén                             (EP)      1
Måns Irhammar (EP)      Lazze Ohrberg 1
Inger Rengstedt (EP)      1
Elisabeth Kullenberg, ordförande (M) 1

Summa: 46 4 1
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KF § 38 Dnr. KS 2017/869

Svar på motion från Per Skantz  mfl. (M) angående 
laddstolpar på kommunens parkeringsområde

Ärendebeskrivning
Per Skantz m.fl. (M) har inkommit med en motion där det föreslås att kommunen 
tar fram en plan för hur kommunens parkeringsplatser ska förses med laddstolpar 
för elbilar. Motionen lyfter fram vikten av att få ner utsläppen av växthusgaser från 
transportsektorn och att utbyggnad av laddinfrastruktur är ett viktigt steg i 
omställningen till förnybara drivmedel.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 februari 2021, § 21

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 28 oktober 2020.

• Motion från motion från Per Skantz m.fl. (M) angående laddstolpar på 
kommunens parkeringsområde, 2017-12-19, KS 2017/869.

• Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag, KS 
2016/893.

• Kommunfullmäktiges beslut att godkänna ”Plan för slutrapport om 
infrastruktur för framtidens transportslag”, 2019-09-30, KS 2016/893, § 168.

• Riktlinjer för styrdokument 2020-2024 i Ängelholms kommun, KS 2015/864

Yrkande
Per Skantz (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt 
medges att lämna protokollsanteckning enligt nedan. 

Jim Brithén (EP) yrkar att motionen ska anses besvarad. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-02-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordföranden Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på de båda förslagen 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen, samt

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Reservation
Jim Brithén (EP) reserverar sig mot beslutet: ”EP reserverar sig för eget förslag 
(besvarad) eftersom vi anser att det som begärs i Motionen redan är beslutat i 
tidigare KF beslut för Beredningars slutrapporter.”

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna samtycker med att en plan tas fram för att etablera 
laddstolpar på kommunens parkeringsplatser, men vill betona vikten av att 
kostnadsneutralitet råder för kommunen så långt det är möjligt. Kommunens roll i 
detta bör enligt vår uppfattning vara att underlätta etablering av laddstolpar, men 
inte att belasta skattekollektivet. Motionärerna är själva inne på att elbilsinnehavare 
själva skall betala för sin laddning. Om externa leverantörer anlitas, vilket vi 
förmodar och hoppas kommer bli fallet, så borde inte bara laddningen utan även 
etableringen av laddstolparna kunna täckas av andra än kommunens 
skattebetalare.”

Beslutet ska expedieras till
Anders Lundin, enhetschef stadsmiljö, Anders.Lundin@engelholm.se

Robin Pehrsson, enhetschef för natur och ekologisk hållbarhet, 
Robin.Pehrsson@engelholm.se

Annika Enberg, chef intraprenad, Annika.Enberg@engelholm.se

Motionären

mailto:Anders.Lundin@engelholm.se
mailto:Robin.Pehrsson@engelholm.se
mailto:Annika.Enberg@engelholm.se
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3KF § 39 Dnr. KS 2020/78, MTN 2020/31

Svar på motion från Lars Karlsson m.fl. (S) om behov 
av fler naturreservat och våtmarker i Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
Lars Karlsson (S) har den 27 januari 2020 inkommit med en motion om att 
Ängelholms kommun ska ta fram en plan för att skapa ett naturreservat eller en 
våtmark om året med avsikt att långsiktigt säkra tillgången till natur för kommunens 
invånare.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 februari 2021, § 22
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 28 oktober 2020.
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 12 oktober 2020.
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle inklusive utredning, 28 augusti 2020. 
• Kommunstyrelsens beslut att remittera motionen till Miljö- och tillståndsnämnden, 

11 mars 2020.
• Motion från Arne Jönsson från Lars Karlsson (S) om behov av fler naturreservat 

och våtmarker i Ängelholms kommun, 27 januari 2020.

Yrkande
Anders Davidsson (M), Helena Böcker (MP), Jim Brithén (EP), Robin Holmberg 
(M), Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lars Karlsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Proposition och omröstning
Ordföranden Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på dels 
kommunstyrelsens förslag till beslut, dels bifall till motionen. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Omröstning begärs och genomförs. JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. NEJ-röst för bifall till motionen. Omröstningen utfaller med 38 JA-
röster mot 12 NEJ-röster. 1 ledamot avstår från att rösta. Se omröstningslista 2. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

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

Beslutet ska expedieras till
Motionären
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Omröstningslista 2
Ledamöter Parti Ersättare JA NEJ AVSTÅR
Robin Holmberg                          (M)       1
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)       1
Christina Hanstål                       (M)       1
Tomas Fjellner (M)       Per Skantz 1
Ingela Sylwander                        (M)       1
Ola Carlsson                         (M)       1
Maija Rampe                             (M)       Göran Larsson 1
Anders Davidsson                        (M)       1
Rune Johansson (M)       Alf Carlsson 1
Cornelis Huisman (M)       1
Johnny Hagman (M)       1
Karl-Erik Asp                           (M)       1
Susanne Resmark (M)       1
Magnus Nson Engelbäck (M)       1
Liss Böcker                             (C)       1
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       1
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)       1
Lennart Nilsson (C)       1
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       1
Eric Sahlvall                           (L)       1
Anita Rosén (L)       Linus Eriksson 1
Linda Persson                           (KD)      1
Petra Oddson (KD)      1
Anne-Marie Lindén                       (MP)      1
Helena Böcker (MP)      1
Lars Nyander                            (S)       1
Åsa Larsson                             (S)       1
Mikael von Krassow                      (S)       1
Emma Yngvesson                        (S)       1
Magnus Jonsson (S)       1
Lars Karlsson                           (S)       1
Susanne Jönsson                         (S)       1
Arne Jönsson (S)       1
Britt-Marie Hansson (S)       1
Lars-Olle Tuvesson (S)       1
Karin Bergström (S)       Fanny Krumlinde Handreck 1
Ale Holm                                (S)       1
Susanne Sandström                       (V)       1
Patrik Ohlsson                          (SD)      1
Johan Wifralius                         (SD)      1
Anders Ingvarsson                       (SD)      1
Karin Jansson (SD)      Niklas Andersson 1
Mats Sahlin (SD)      Bo Salomonsson 1
Pontus Myrenberg (SD)      1
Alexander Johnsson                      (SD)      1
Rose-Marie Broman (SD)      1
Bengt Bengtsson                         (SD)      1
Jim Brithén                             (EP)      1
Måns Irhammar (EP)      Lazze Ohrberg 1
Inger Rengstedt (EP)      1
Elisabeth Kullenberg, ordförande (M) 1

Summa: 38 12 1
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KF § 40 Dnr. KS 2011/539

Svar på motion från Karl-Otto Rosenqvist (MP) och 
Rune Johanson (M) om att utöka Hembygdsparken att 
omfatta Nybroskogen

Ärendebeskrivning
I november 2011 lämnade Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Rune Johansson (M) in 
en motion om att utöka Hembygdsparken till att även om fatta Nybroskogen, samt 
att en ny gång- och cykelbro skulle byggas för att knyta ihop dessa två områden.
Motionen behandlades i kommunfullmäktige i maj 2012, då det beslutades att 
avvakta med ställningstagande till motionen tills en ny översiktsplan och 
grönstrukturplan tagits fram.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 februari 2021, § 23
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 28 oktober 2020.
• Tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2020
• Protokollsutdrag KF daterat den 28 maj 2012
• Motion daterad den 25 november 2011

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Beslutet ska expedieras till
• Motionären
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KF § 41 Dnr. KS 2019/577

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade 
motioner äldre än 1 år

Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktige en gång på våren och en gång på hösten.

I detta ärende redovisas de motioner som per den 10 oktober 2020 inte har beretts 
färdigt inom ett år från inlämnande.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 februari 2021, § 24

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 28 oktober 2020.

• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 16 oktober 
2020.

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen.

Beslutet ska expedieras till
Nämndsekreterare
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KF § 42 Dnr. KS 2020/373

Satsning på jobb för arbetslösa ungdomar

Ärendebeskrivning
I september 2020 fattade kommunfullmäktige beslut att erbjuda höstjobb för 
arbetslösa ungdomar. Åtgärden finansierades till hälften av statliga medel. På grund 
av Covid19-pandemin kunde inte beslutet verkställas och de medel som tillfördes 
Lärande och familj blev inte använda.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 februari 2021, § 26
• Tjänstutlåtande daterat den 26 januari 2021.
• Protokollsutdrag KF den 29 september 2020

Yrkande
Bifall till kommunstyrelsens förslag lämnas av Liss Böcker (C), Robin Holmberg 
(M), Lars Nyander (S), Jim Brithén (EP), Patrik Ohlsson (SD), Charlotte Engblom 
Carlsson (L) och Linda Persson (KD). 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att erbjuda 17 vårjobb i kommunens verksamheter,

att tillskjuta 434 000 kronor till Lärande och familj, Arbetsmarknadsenheten år 
2021 för finansiering av vårjobb för unga, samt

att finansiering sker genom minskning av årets resultat.

att uppdraget ska återrapporteras till Kommunstyrelsen senast i juni 2021.

Beslutet ska expedieras till
• Lärande och familj
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KF § 43 Dnr. KS 2019/328, NOS 2020/67

Renovering av särskilda boenden i Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 16 oktober 2019 lämnat i uppdrag åt Nämnden för 
omsorg och stöd att utreda och lämna förslag på vilka särskilda boenden i 
kommunen som:

• har värden som gör dem lämpliga att renovera och eventuellt bygga ut, 
• kan vara lämpliga att riva till förmån för nybyggnation, samt
• det är aktuellt att avveckla.

Nämnden för omsorg och stöd har lämnat en delrapport i april 2020, och en 
slutrapport i januari 2021.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 februari 2021, § 27
 Tjänsteutlåtande från staben 27 januari 2021.
 Beslut Nämnden för omsorg och stöd den 19 januari 2021, § 4, 2020/67
 Tjänsteutlåtande Hälsa daterat den 18 december 2020
 Bilaga 1. Slutrapport, planering för upprustning av särskilda boenden i 

Ängelholms kommun 
 Beslut Kommunstyrelsen den 3 juni 2020 §120, 2019/328
 Beslut Kommunstyrelsen den 16 oktober 2019 §185, 2019/328

Deltar inte i beslutet
Jim Brithén (EP), Inger Rengstedt (EP) och Lazze Ohrberg (EP) avstår från att 
delta i beslut. 

Yrkande
Ingela Sylwander (M), Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom 
Carlsson (L), Linda Persson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt begär 
och beviljas lämna protokollsanteckning enligt nedan. 
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Lars Nyander (S) yrkar att Willan ska renoveras och att möjligheten att bygga till på 
höjden ska undersöka, att Solhaga renoveras, att Viktoriagården renoveras, att 
Bokhöjden renoveras, att Bäckagården renoveras, att Munka ljungbygården 
renoveras samt att Solängen avvecklas som särskilt boende och att lokalerna 
evakueras.

Fanny Krumlinde (S) och Susanne Sandström (V) instämmer i Lars Nyanders 
yrkande. 

Proposition och omröstning
Ordföranden Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på de båda förslagen 
och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning begärs och genomförs. JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
NEJ-röst för Lars Nyanders m.fl. yrkande. Omröstningen utfaller med 35 JA-röster 
mot 13 NEJ-röster. 3 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningslista 3. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att Åshaga i Hjärnarp ska rivas till förmån för ett nytt, större särskilt boende med 
80 platser.

att Willan avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för 
annan verksamhet.

att Solhaga, avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för 
annan verksamhet.

att Viktoriagården, avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga 
för annan verksamhet.

att Bokhöjden avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för 
annan verksamhet.

att Bäckagården avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga 
för annan verksamhet.

att Munkaljungbygården avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs 
tillgängliga för annan verksamhet.
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att Solängen avvecklas som särskilt boende.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet: ”Vi Socialdemokrater är av en annan 
åsikt än det fattade beslutet och reserverar oss därför mot till förmån för eget förslag.

Enligt renoveringsplanen kommer platser för särskilt boende bli ungefär detsamma som det är i 
dag. Demografin visar på att behovet av särskilt boende kommer att öka. Att därför göra om 
Viktoriagården och Willan till trygghetsboende är en dålig planering.

Vid föreslagen avveckling av Munkaljungbygården (40 platser) och Solhaga (30 platser) kommer 
Kvarnliden (24 platser) finnas kvar som särskilt boende i Munka-Ljungby. Det innebär att 70 
platser försvinner i tillväxtorten Munka-Ljungby med 3414 invånare (SCB 2019-12-31). Att 
kunna bo kvar på den ort där man levt större delen av sitt liv är också vårdkvalité.

Åshaga, Viktoriagården och Willans kök renoverades mellan 2017-2019 för minst 30 miljoner. 
Vid övergång från särskilt boende till trygghetsboende kommer dessa kök att bli överflödiga. Det 
är inte försvarbart att slösa med skattemedel på detta sätt.

Det är kapitalförstörning att inte renovera sina lokaler. Vi socialdemokrater anser att 
Ängelholmslokaler ska äga våra särskilda boenden och deras uppdrag är att arbeta med 
kontinuerligt underhåll och en utveckling av kommunens fastigheter.

Vi socialdemokrater i kommunstyrelsen reserverar oss mot beslutet och vill istället;

att Willan renoveras och att undersöka möjligheten att bygga till på höjden.
att Solhaga renoveras.
att Viktoriagården renoveras.
att Bokhöjden renoveras.
att Bäckagården renoveras
att Munkaljungbygården renoveras
att Solängen avvecklas som särskilt boende och att lokalerna evakueras.”

Susanne Sandström (V) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: ”Sverigedemokraterna ser 
positivt på den föreslagna planen, som uppfyller behoven under en tid framöver. Vi blir allt fler 
äldre i vår kommun och boenden för äldre kommer vara en levande fråga för all framtid. Vi vill 
därför påminna om den motion från Sverigedemokraterna som kommunfullmäktige biföll den 24 
februari 2020 om att utreda etablering av boenden för äldre och funktionshindrade även i 
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kommunens mindre byar. Vi ser fram emot att den aspekten kommer med i kommunens planer 
för etablering av boenden framledes.”

Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektörens stab
• Nämnden för omsorg och stöd
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Omröstningslista 3
Ledamöter Parti Ersättare JA NEJ AVSTÅR
Robin Holmberg                          (M)       1
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)       1
Christina Hanstål                       (M)       1
Tomas Fjellner (M)       Per Skantz 1
Ingela Sylwander                        (M)       1
Ola Carlsson                         (M)       1
Maija Rampe                             (M)       Göran Larsson 1
Anders Davidsson                        (M)       1
Rune Johansson (M)       Alf Carlsson 1
Cornelis Huisman (M)       1
Johnny Hagman (M)       1
Karl-Erik Asp                           (M)       1
Susanne Resmark (M)       1
Magnus Nson Engelbäck (M)       1
Liss Böcker                             (C)       1
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       1
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)       1
Lennart Nilsson (C)       1
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       1
Eric Sahlvall                           (L)       1
Anita Rosén (L)       Linus Eriksson 1
Linda Persson                           (KD)      1
Petra Oddson (KD)      1
Anne-Marie Lindén                       (MP)      1
Helena Böcker (MP)      1
Lars Nyander                            (S)       1
Åsa Larsson                             (S)       1
Mikael von Krassow                      (S)       1
Emma Yngvesson                        (S)       1
Magnus Jonsson (S)       1
Lars Karlsson                           (S)       1
Susanne Jönsson                         (S)       1
Arne Jönsson (S)       1
Britt-Marie Hansson (S)       1
Lars-Olle Tuvesson (S)       1
Karin Bergström (S)       Fanny Krumlinde Handreck 1
Ale Holm                                (S)       1
Susanne Sandström                       (V)       1
Patrik Ohlsson                          (SD)      1
Johan Wifralius                         (SD)      1
Anders Ingvarsson                       (SD)      1
Karin Jansson (SD)      Niklas Andersson 1
Mats Sahlin (SD)      Bo Salomonsson 1
Pontus Myrenberg (SD)      1
Alexander Johnsson                      (SD)      1
Rose-Marie Broman (SD)      1
Bengt Bengtsson                         (SD)      1
Jim Brithén                             (EP)      1
Måns Irhammar (EP)      Lazze Ohrberg 1
Inger Rengstedt (EP)      1
Elisabeth Kullenberg, ordförande (M) 1

Summa: 35 13 3
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KF § 44 Dnr. KS 2020/229

Löneutrymme 2021

Ärendebeskrivning
I november 2020 tog kommunfullmäktige beslut om budget för 2021, inklusive det 
ekonomiska utrymme som avsätts för löneökningar.  Löneavtalen för såväl 
industrin som för den offentliga sektorn blev klara först i slutet av 2020, varför 
resultatet av dessa inte fullt ut har beaktats i det budgetförslag som antogs i 
november 2020.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 februari 2021, § 31

• Tjänsteutlåtande från HR-chef den 26 januari 2021.

Yrkande
Fanny Krumlinde Handreck (S) och Robin Holmberg (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avsätta ytterligare 4,5 mkr i budgeten 2021 för löneökningar,

att finansieringen sker genom minskning av budgeterat resultat, samt

att effekterna på år 2022 och framåt arbetas in i kommande budgetprocesser.

Beslutet ska expedieras till
• Ekonomichefen
• HR-chefen
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KF § 45 Dnr. KS 2020/442

Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur 
och kollektivtrafik

Ärendebeskrivning
Familjen Helsingborg har tagit fram förslag på prioriteringar för infrastruktur och 
kollektivtrafik. I dokumentet lyfts de prioriterade satsningar på 
transportinfrastruktur som Familjen Helsingborg driver tillsammans regionalt, 
nationellt och internationellt. Prioriteringarna avses revideras vart fjärde år, med 
syfte att vara ett underlag till nationella och regionala planer samt 
trafikförsörjningsprogram.

Tillsammans med de övergripande strategierna för infrastruktur och kollektivtrafik i 
Familjen Helsingborgs strukturplan skapar de prioriterade satsningarna stort värde 
för Sverige och Greater Copenhagen samt bidrar till att regionala och nationella 
miljö- och utvecklingsmål uppnås. De prioriterade satsningarna omfattar olika 
infrastruktur- och kollektivtrafikobjekt. De objekt som är belägna inom 
Ängelholms kommun är:

• Västkustbanan, dubbelspår Ängelholm – Maria.
• Söderåsbanan, mötesspår Ängelholm – Åstorp.
• E6, trafikplats Ängelholm - Helsingborg Airport.
• Väg 13 Ängelholm – Klippan – Ljungbyhed.
• Ängelholm Helsingborg Airport.
• Ängelholm – Åstorp, pågatågstrafik på Söderåsbanan.
• Ängelholm – Höganäs, snabbare bussförbindelse.
• Ängelholm Helsingborg Airport – Barkåkra, bussförbindelse.
     
Därutöver ingår åtgärder såsom t ex kapacitetsåtgärder för Pågatåg med attraktiv 
och robust halvtimmestrafik, halvtimmestrafik Västkustbanan Göteborg – 
Köpenhamn år 2024, genomgående pågatågstrafik med uppehåll på samtliga 
stationer Båstad - Trelleborg samt prioritering av cykel.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 februari 2021, § 32
• Tjänsteutlåtande Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och 

kollektivtrafik, daterat 20 januari 2021.
• Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik, länk.

https://storymaps.arcgis.com/stories/c3ff50ebd0f9400e821eb936296c8d81
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• Missiv Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik, 
daterad 18 januari 2021.

• Protokollsutdrag Familjen Helsingborg, daterad 4 december 2020.
• § 234, Beslut i KS, daterat 11 november 2020.

Yrkande
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut lämnas av Johan Wifralius (SD), Jim 
Brithén (EP), Robin Holmberg (M), Anne-Marie Lindén (EP), Charlotte Engblom 
Carlsson (L), Lars Nyander (S), Linda Persson (KD) och Liss Böcker (C). 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och 
kollektivtrafik. 

Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg. 
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KF § 46 Dnr. KS 2020/534

Val av ledamot i kommunfullmäktiges fasta beredning 
1 på vakant plats (blågröna)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 att utse ledamöter till 
kommunfullmäktiges beredning 1 för uppraget ”Medborgardialog – utveckling av 
systematik och former”. En blågrön plats lämnades vakant tillsvidare. 

Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges beslut den 25 januari 2021, § 16

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att fortsatt lämnat uppdraget som ledamot (blågröna) i fullmäktiges beredning 1 
vakant tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Beredningskoordinator
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 47 Dnr. KS 2021/66

Entledigande samt val av ersättare efter Sven 
Bergman (C) gällande uppdrag i kommunfullmäktiges 
fasta beredning 2 och samhällsbyggandsnämnden

Ärendebeskrivning
Sven Bergman (C) har lämnat in avsägelse från samtliga politiska uppdrag i 
Ängelholms kommun som är följande: ’

- Ledamot i kommunfullmäktiges fasta beredning 2
- Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden
- Ledamot i Nordvästra Skånes Kustvattenråd – behandlas av kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Avsägelse från Sven Bergman (C), inkommen den 1 februari 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Sven Bergman (C) från ovanstående uppdrag, 

att till ny ledamot i kommunfullmäktiges fasta beredning 2 utse Annely Silfwerax 
(C), samt

att tillsvidare lämna uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden vakant. 

Beslutet ska expedieras till
• Sven Bergman
• Annely Silfwerax
• Kommunfullmäktiges fasta beredning 2
• Samhällsbyggnadsnämnden
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 48 Dnr. KS 2021/24

Val av ersättare i Valnämnden på vakant plats (M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 att entlediga Dan Nordström 
(M) från uppdraget som ersättare i Valnämnden samt att lämna platsen vakant 
tillsvidare.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-01-24 § 27.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Owe Johansohn (M) till ersättare i Valnämnden på vakant plats. 

Beslutet ska expedieras till
• Owe Johansohn
• Valnämnden
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 49 Dnr. KS 2021/23

Val av ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden på 
vakant plats (M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 att entlediga Linda Liberg (M) 
från uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden samt att lämna platsen 
vakant tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 januari 2021, § 26

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Anders Källström (M) till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden på vakant 
plats.  

Beslutet ska expedieras till
• Anders Källström
• Samhällsbyggnadsnämnden
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 50 Dnr. KS 2021/33

Val av ledamot i Nämnden för omsorg och stöd på 
vakant plats (S)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 att entlediga Martin Sjösten (S) 
från uppdraget som ledamot i Nämnden för omsorg och stöd samt att tillsvidare 
lämna uppdraget vakant. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 25 januari 2021, § 28.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fortsatt lämna uppdraget som ledamot (S) i nämnden för omsorg och stöd 
vakant. 

Beslutet ska expedieras till
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 51 Dnr. KS 2020/543

Avsägelse från Helena Nettéus (EP) gällande uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Helena Nettéus har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Kommunfullmäktig från EngelholmsPartiet.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Helena Nettéus, inkommen den 3 februari 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Helena Nettéus från uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige 
representerande EngelholmsPartiet, samt

att begära ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen för ny ersättare i 
Kommunfullmäktige. 

Beslutet ska expedieras till
• Länsstyrelsen
• Helena Nettéus
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 52 Dnr. KS 2021/73

Avsägelse från Linus Eriksson (L) gällande samtliga 
politiska uppdrag i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Linus Eriksson (L) har lämnat in avsägelse från samtliga politiska uppdrag i 
Ängelholms kommun från och med den 30 april 2021: 

 Ersättare i kommunfullmäktige
 Ledamot i kommunfullmäktiges beredning 1
 Ersättare i nämnden för omsorg och stöd

Beslutsunderlag
Avsägelse från Linus Eriksson, inkommen den 8 februari 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Linus Eriksson från ovan nämnda uppdrag från och med den 30 april 
2021, 

att till ny ledamot i kommunfullmäktiges beredning 1 utse Hans Hammargren (L) 
från och med den 30 april 2021, 

att till ny ersättare i nämnden för omsorg och stöd utse Veendapi Kenomambi 
Tedvik (L) från och med den 30 april 2021, samt

att begära ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen för ny ersättare i 
Kommunfullmäktige.

Beslutet ska expedieras till
• Linus Eriksson
• Hans Hammargren
• Veendapi Kenomambi Tedvik
• Kommunfullmäktiges beredning 1
• Nämnden för omsorg och stöd
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• Länsstyrelsen 
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 53 Dnr. KS 2021/89

Entledigande samt val av ny ledamot i kommun-
fullmäktiges beredning 2 efter Lennart Albertsson 
(KD)

Ärendebeskrivning
Avsägelse har inkommit från Lennart Albertsson (KD) gällande uppdraget som 
ledamot i fullmäktiges fasta beredning 2. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Lennart Albertsson (KD), inkommen den 19 februari 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Lennart Albertsson (KD) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktiges beredning 2, samt

att till utse Linda Persson (KD) till ny ledamot i kommunfullmäktiges beredning 2. 

Beslutet ska expedieras till
• Lennart Albertsson
• Linda Persson
• Kommunfullmäktiges fasta beredning 2
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS
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§ 54

Anmälningsärenden

Kommunrevisionens protokoll 2021-01-25 KS 2021/13

Krisledningsnämndens protokoll
2020-11-18
2020-11-26
2020-12-03
2020-12-16
2020-12-28
2021-01-13
2021-01-21
2021-01-28
2021-02-04
2021-02-11

KS 2020/195

Beslut från Länsstyrelsen om ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige - Helena Nettéus (EP)

2020/597

Svar på granskning av ekonomiskt bistånd 2020/490
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