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Anne-Marie Lindén                       (MP)      
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Arne Jönsson (S)       Tommy Jönsson
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Karin Bergström (S)       Klas Lundh
Ale Holm                                (S)       
Susanne Sandström                       (V)       Sara Gigja
Patrik Ohlsson  ej § 123 p.g.a. jäv                       (SD)      
Johan Wifralius  ej § 123 p.g.a. jäv                      (SD)      
Anders Ingvarsson                       (SD)      
Karin Jansson (SD)      
Mats Sahlin (SD)      Niklas Andersson
Pontus Myrenberg (SD)      
Alexander Johnsson                      (SD)      Bo Salomonsson ej § 123 p.g.a. jäv
Rose-Marie Broman (SD)      
Bengt Bengtsson                         (SD)      
Jim Brithén                             (EP)      Lazze Ohrberg
Måns Irhammar (EP)      
Inger Rengstedt (EP)      Jan Anders Brundin
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Höja, Starby och Spannarp

2021/277

119 Interpellation från Patrik Ohlsson (SD) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Robin Holmberg (M) om uppföljning av ordningsstadgan

2021/278

120 Interpellation från Lars Karlsson (S) till Familje- och 
utbildningsnämndens ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) om 
Internationella Engelska skolan

2021/280

121 Årsredovisning 2020 2021/3

122 Revisionsberättelse - fråga om ansvarsfrihet för kommunens nämnder 
och styrelser 2020

2021/3

123 Instruktioner till ombud inför stämma år 2021 i Ängelholms stadshus 
AB, i AB Ängelholmshem samt i AB Ängelholmslokaler

2021/231

124 Revidering av nuvarande parkeringsnorm 2017/417

125 Svar på motion från Lars-Olle Tuvesson m.fl. (S) med förslag att 
trygghetslarm ska ingå i kostnaden för hjälpmedelsabonnemang

2020/142

126 Styrdokument Informationssäkerhet och personuppgiftshantering 2021/216

127 Försäljning av fastigheten Fotbollen 1 till Boet Bostad AB 2021/186



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-06-21

Kommunfullmäktige

128 Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 till Bjäre Rebbelberga AB 2021/187

129 Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 (Åkerslunds industriområde) till 
HNT Fastigheter i Ängelholm

2021/185

130 Svar på uppdrag att kommunövergripande utreda antalet medarbetare 
per chef och skillnader mellan olika verksamheter

2020/576

131 Ansvarsfrihet avseende 2020 för Kommunalförbundet AV-Media 2021/38

132 Begäran från Nämnden för kultur, idrott och fritid om medel till extra 
stöd för föreningslivet

2020/492

133 Svar på motion från Susanne Jönsson (S) - Nytt kulturhus i det nya 
Stationsområdet

2020/171

134 Svar på motion från Charlotte Engblom m.fl. (L) om en riktig scen 
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KF § 113

Val av justerare

Ärendebeskrivning
Följande ledamöter utses att jämte ordföranden justera protokollet tisdag den 29 
juni kl. 15:00: Ola Carlsson (M), Mikael von Krassow (S) och Sven-Ingvar 
Borgquist (M).
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KF § 114

Föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

Tillkommande ärenden:
31 - Interpellation från Susanne Jönsson (S) om allmänna kommunikationer till 
       Höja, Starby och Spannarp
32 - Interpellation från Patrik Ohlsson (SD) om uppföljning av ordningsstadga
       ställd till Robin Holmberg, KSO
33 - Interpellation från Lars Karlsson (S) till Familje- och utbildningsnämndens
       ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) om Internationella Engelska skolan

Ärende 31-33 flyttas upp och behandlas under punkt 6 Interpellationer och frågor. 

Följande ärenden utgår:
24. Markanvisningsavtal avseende del av Ängelholm 5:16 för byggnation av 
     grundskola (KS 2021/71)
25. Medfinansiering av Leaderprojekt Ekoförskolan (KS 2021/276)

Inlämnande av interpellation:
Kommunfullmäktige noterar att tjänstgörande ersättare Sara Gigja (V) lämnar in en 
interpellation under mötet.  

På grund av ev. tidsbrist beslutade kommunfullmäktige att flytta upp ärende 17, 18, 
21, 22, 23, 26 och behandla efter ärende 15 i nämnda ordning.  
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KF § 115

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 28 i  kallelsen till dagens 
sammanträde.  
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KF § 116

Information om årsredovisningen

Ärendebeskrivning
Karin Jung, redovisningschef, informerar om årsredovisning samt årsrapport för 
VA-verksamheten 2020. Informationen är kopplad till ärende 7 i dagordningen. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen. 
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KF § 117

Information om revisionsberättelsen

Ärendebeskrivning
Carl-Gustaf Folkeson, sekreterare kommunrevisionen, informerar om revisions-
berättelsen 2020. Informationen är kopplad till ärende 8 i dagordningen. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen. 
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KF § 118 Dnr. KS 2021/277

Interpellation från Susanne Jönsson (S) om allmänna 
kommunikationer till Höja, Starby och Spannarp

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg (M) om allmänna kommunikationer till Höja, Starby och 
Spannarp: När kommer det uppföras en bussförbindelse till Höja, Spannarp och 
Starby som motsvarar de behov och önskemål som finns?  

Robin Holmberg (M) svarar i enlighet med skriftligt svar. 

Susanne Jönsson (S) tackar för svaret. 

Beslutsunderlag
Interpellation från Susanne Jönsson (S), inkommen den 11 juni 2021.
Svar från Robin Holmberg (M), upprättat den 14 juni 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
• Susanne Jönsson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-06-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 119 Dnr. KS 2021/278

Interpellation från Patrik Ohlsson (SD) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) 
om uppföljning av ordningsstadgan

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg (M) om uppföljning av ordningsstadgan. Interpellationen 
innehåller följande frågor: 

1. Förekommer någon form av dialog mellan Ängelholms kommun och 
polisen vad gäller följsamhet mot kommunal ordningsstadga och polisens 
reella möjligheter beivra brott mot denna?

2. Om Ja på föregående fråga, har problematik kring följsamheten mot §12 
adresserats specifikt och kan du i så fall redogöra för den delen av dialogen?

3. Är din uppfattning att §12 i kommunens ordningsstadga som regel följs 
med avseende på ovan nämnd situation?

4. Hur ser du på möjligheterna att Ängelholms kommun framöver skall kunna 
säkra att brott ej sker mot ordningsstadgans §12 i synnerhet och mot dess 
övriga paragrafer i allmänhet?

Robin Holmberg (M) svarar i enlighet med skriftligt svar. 

I den efterföljande debatten deltar Patrik Ohlsson (SD), Robin Holmberg (M) och 
Eric Sahlvall (L).

Beslutsunderlag
Interpellation från Patrik Ohlsson (SD), inkommen den 14 juni 2021.
Svar från Robin Holmberg (M), upprättat den 18 juni 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad. 
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Beslutet ska expedieras till
• Patrik Ohlsson
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KF § 120 Dnr. KS 2021/280

Interpellation från Lars Karlsson (S) till Familje- och 
utbildningsnämndens orförande Sven-Ingvar Borgquist 
(M) om Internationella Engelska skolan

Ärendebeskrivning
Lars Karlsson (S) har ställt en interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) om Internationella Engelska skolan. 
Interpellationen innehåller följande frågor: 

1. Hur motiverar du förslaget på kommunalt lokalbidrag till IES?
2. Är det majoritetens inställning att barnens friyta ska vara 15 kvadratmeter 

per elev, som ska gälla på IES nya skola?
3. Varför har inte Ängelholms kommun, likt andra kommuner, gjort någon 

form av riskanalys i samband med visat intresse från IES för etablering av 
skola.?

Då frågorna till större delen rör kommunstyrelsens ansvarsområde besvarar 
kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) på frågorna i interpellationen. 

Robin Holmberg (M) svarar i enlighet med skriftligt svar. 

I den efterföljande debatten deltar Lars Karlsson (S), Robin Holmberg (M), 
Jan-Anders Brundin (EP), Sara Gigja (V), Sven-Ingvar Borgquist (M), 
Lars Nyander (S) och Karl-Otto Rosenqvist (MP), 

Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Karlsson (S), inkommen den 14 juni 2021. 
Svar från Robin Holmberg (M), upprättat den 16 juni 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
• Lars Karlsson (S)
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KF § 121 Dnr. KS 2021/3

Årsredovisning 2020

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

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 april 2021, § 68
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19
• Årsredovisning Ängelholms kommun 2020
• Årsrapport VA-verksamheten Ängelholms kommun 2020
• Uppföljning mål och nyckeltal 2020
• Uppföljning av specifika uppdrag 2020

Yrkande
Robin Holmberg (M), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Liss Böcker (C), 
Charlotte Engblom-Carlsson (L), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD), Lars 
Nyander (S) och Lazze Ohrberg (EP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VA-
verksamheten 2020, samt

att avsätta 56,9 mnkr till resultatutjämningsreserv.

Beslutet ska expedieras till
• Servicestöd; Ekonomi och kvalitet
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KF § 122 Dnr. KS 2021/3

Revisionsberättelse - fråga om ansvarsfrihet för 
kommunens nämnder och styrelser 2020

Ärendebeskrivning
Kommunrevisorerna har överlämnat revisionsberättelse för år 2020 för 
Ängelholms kommun.

Kommunrevisorerna bedömer att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten 
enligt de av kommunfullmäktigebeslutade finansiella målen och de verksamhetsmål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunrevisorerna tillstyrker 
att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för följande styrelser och 
nämnder* för 2020:

Kommunstyrelsen
Familje- och utbildningsnämnden
Miljö- och tillståndsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Nämnden för omsorg och stöd
Kommunrevisorer
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

* Fullmäktigeledamot som är invald i styrelse eller nämnd deltar inte i beslutet om 
ansvarsfrihet för denna nämnd.

Beslutsunderlag
• Ordförandeförslag daterat den 11 juni 2021
• Revisionsberättelse och granskningsrapport 
• Bilagor till revisionsberättelse 
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ovanstående styrelser och nämnder i Ängelholms kommun ansvarsfrihet 
för år 2020.

Beslutet ska expedieras till
• Styrelser och nämnder
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KF § 123 Dnr. KS 2021/231

Instruktioner till ombud inför stämma år 2021 i 
Ängelholms stadshus AB, i AB Ängelholmshem samt i 
AB Ängelholmslokaler

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga 
bolag där kommunen har ägarintresse. Kommunfullmäktige ska på förslag från 
kommunstyrelsen utfärda en instruktion till stämmoombudet som anger hur 
ombudet ska rösta i de ärenden på bolagsstämman som bedöms vara av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Instruktion till stämmoombud vid bolagens årsstämma ska alltid ges av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har valt Elisabeth Kullenberg (M) till 
ombud på Ängelholms stadshus ABs,  AB Ängelholmshems samt AB 
Ängelholmslokalers stämma.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 juni 2021, § 136
• Tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2021

Jäv
Följande personer har anmält jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta 
ärende: Robin Holmberg (M), Åsa Larsson (S), Liss Böcker (C), Magnus N:son 
Engelbäck (M), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson 
(SD), Eric Sahlvall (L), Lars Nyander (S), Carl-Gustaf Gudmundsson (C), 
Ola Carlsson (M), Johan Wifralius (SD) och Bo Salomonsson (SD). 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

AB Ängelholmslokaler
Kommunfullmäktige instruerar ombudet att rösta för 

 att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2020
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 att neka ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Daniel Jönsson, Carl-Gustaf 
Gudmundsson, Arne Jönsson, Patrik Olsson och Hans Hammargren 
(verksamma i styrelsen under perioden den 1 januari-30 mars 2020), 
styrelsesuppleanterna Magnus Nson Engelbäck, Emma Yngvesson, Peter 
Storgaard, Göran Larsson och Marie Wifralius (verksamma i styrelsen 
under perioden den 1 januari-30 mars 2020) 

 att neka ansvarsfrihet för verkställande direktören Benth Jensen (verksam den 1 
januari-1 mars 2020).

 att bevilja ansvarsfrihet för de styrelseledamöter som tillträtt från den 30 mars 
och senare 

 att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktör Peter Scharff (utsedd för 
perioden 1 mars till 30 mars 2020) och verkställande direktör Mikael 
Bornandersson (utsedd för perioden 30 till 31 december 2020) för 
respektive period.

AB Ängelholmshem
Kommunfullmäktige instruerar ombudet att rösta för 

 att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2020

 att godkänna utdelning på 3 534 tkr till ägaren Ängelholms Stadshus AB.

 att neka ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Daniel Jönsson, Carl-Gustaf 
Gudmundsson, Arne Jönsson, Patrik Olsson och Hans Hammargren 
(verksamma i styrelsen under perioden den 1 januari-30 mars 2020), 
styrelsesuppleanterna Magnus Nson Engelbäck, Emma Yngvesson, Peter 
Storgaard, Göran Larsson och Marie Wifralius (verksamma i styrelsen 
under perioden den 1 januari-30 mars 2020) 

 att neka ansvarsfrihet för verkställande direktören Benth Jensen (verksam den 1 
januari-1 mars 2020)

 att bevilja ansvarsfrihet för de styrelseledamöter som tillträtt från den 30 mars 
och senare

 att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktör Peter Scharff (utsedd för 
perioden 1 mars till 30 mars 2020) och verkställande direktör Mikael 
Bornandersson (utsedd för perioden 30 till 31 december 2020) för 
respektive period.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-06-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Ängelholms stadshus AB
Kommunfullmäktige instruerar ombudet att rösta för 

 att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2020

 att godkänna utdelning på 3 534 tkr till ägaren Ängelholms kommun

 att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Beslutet ska expedieras till
• Elisabeth Kullenberg
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KF § 124 Dnr. KS 2017/417, SBN 2019/203

Revidering av nuvarande parkeringsnorm

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 30 augusti 2017 beslutat att uppdra åt 
kommundirektören att föreslå en revidering av parkeringsnormen från 1991. 
Därefter har kommunen fattat beslut om Riktlinjer för styrdokument vilket innebär 
en namnändring för parkeringsnormen till Riktlinjer för parkering.

I april 2019 fanns ett beslutsunderlag framme från tjänsteorganisationen som 
hanterades i Kommunstyrelsens arbetsutskott samverkan. Där beslutades att 
underlaget skulle skickas ut till samtliga partigrupper.

Den 28 augusti 2019 remitterades förslag på riktlinjer till 
Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut 
i ärendet den 22 oktober 2019. Nämnden ansåg att riktlinjerna behövde revideras 
avseende antal parkeringsplatser för flerbostadshus samt zonindelning.

Därefter har kommunstyrelsen fattat beslut om att minska antalet styrdokument 
genom att klustra ihop dem. Riktlinjer för parkering ska hanteras inom 
Handlingsplan för infrastruktur. Eftersom arbetet med att uppdatera och förnya 
styrdokumenten, som ingår i den kommande Handlingsplanen för infrastruktur, 
innebär ett större arbete än vad vi initialt bedömde, kommer det arbetet att dra ut 
på tiden.

Avsaknaden av en modern och tidsenlig ”parkeringsnorm” innebär att arbete med 
och dialog kring detaljplaner och bygglov försenas och försvåras. Förslaget är 
därför att Riktlinjer för parkering nu antas för att vid ett senare skede införlivas i 
det nya styrdokumentet Handlingsplan för infrastruktur.

Förslaget har reviderats utifrån Samhällsbyggnadsnämndens beslut vilket innebär 
att parkeringstalet för flerbostadshus har ökat, se tabell. Vidare har området 
Fridhem flyttats från zon 2 till zon 3. Till sist har även informationen om 
ställplatser för husbilar uppdaterats till dagens situation. 
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Antal p-platser per 
1000 kvm BTA för 
flerbostadshus

Ursprungligt 
förslag

Nytt förslag 
(enl SBNs 
beslut)

Zon 1 9 9

Zon 2 8 9

Zon 3 9 11

Zon 4 10,5 12,5

Utöver ovanstående har förslaget reviderats med en ny kategori som avser rad- och 
kedjehus. Här har antalet parkeringsplatser per bostad föreslagits bli minst 1.3. 
Anledningen till att antalet parkeringsplatser föreslås vara mindre än vid en- och 
tvåfamiljshus är att rad- och kedjehus oftast utformas med en parkeringsplats vid 
egna huset och en gemensam parkering för den andra bilen. Det är klarlagt att 
behovet av andrabilen kraftigt minskar när bilen placeras en bit ifrån bostaden då 
cykel och kollektivtrafik användes i större utsträckning när sådana förhållanden 
föreligger.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 juni 2021, § 111
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2021.
• Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-23
• Förslag på riktlinjer för parkering 2021-2025
• Parkeringsnorm från 1991
• Beslut KS 2017-08-30 §256
• Beslut SBN 2019-10-22 §151

Yrkande
Robin Holmberg (M), Magnus Jonsson (S), Liss Böcker (C), Jan Anders Brundin 
(EP), Patrik Ohlsson (SD) och Sara Gigja (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Riktlinjer för parkering.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Huvuduppdrag Samhälle/Planeringschef
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KF § 125 Dnr. KS 2020/142, NOS 2020/57

Svar på motion från Lars-Olle Tuvesson m.fl. (S) med 
förslag att trygghetslarm ska ingå i kostnaden för 
hjälpmedelsabonnemang

Ärendebeskrivning
Lars-Olle Tuvesson (S) m.fl. har i februari 2020 lämnat in en motion om förslag att 
trygghetslarm ska ingå i kostnaden för hjälpmedelsabonnemang. 

Motionen är remitterad till Nämnden för omsorg och stöd för yttrande.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 maj 2021, § 93
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 april 2021.
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli 2021-03-30
• Yttrande från Nämnden för omsorg och stöd 2020-09-08
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa 2020-09-16
• Motion från Lars-Olle Tuvesson (S) 2020-02-24

Yrkande
Lars-Olle Tuvesson (S), Sara Gigja (V), Jan Anders Brundin (EP) och 
Lazze Ohrberg (EP) yrkar bifall till motionen.

Robin Holmberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, dvs. 
avslag på motionen.

Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, dvs. avslag 
på motionen, samt beviljas att lämna en protokollsanteckning enligt nedan.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet 
om att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, dvs. att avslå motionen, bifallits. 
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill avslå motionen röstar JA.
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.
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Omröstningen faller ut med 35 JA-röster mot 16 NEJ-röster. Se omröstningslista 1. 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

”Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet till förmån för motionen.

Att de som behöver mest hjälp ska belastas med stora kostnader är inte rimligt. 
Många äldre som är i behov av ett trygghetslarm tvingas välja bort det av 
ekonomiska skäl. 

Det är inte förenligt med en kvalitativ äldreomsorg i ett modernt samhälle.

Vi Socialdemokraternas vill inte att ekonomin ska vara avgörande för en trygg 
ålderdom.”

Vänsterpartiet och EngelholmsPartiet instämmer i Socialdemokraternas 
reservation. 

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar in protokollsanteckning med följande lydelse:
”Sverigedemokraterna ser vissa svårigheter med att bifalla motionen så som den är 
formulerad, men vi intresserar oss också för denna fråga och har bl.a. i vårt 
budgetförslag för 2021 föreslagit att en modell tas fram som åtminstone gör 
trygghetslarmen kostnadsfria för de över 80 år.”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären
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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)       Hannes Petersson 1
Ingela Sylwander                        (M)       Alf Carlsson 1
Ola Carlsson                         (M)       1
Maija Rampe                             (M)       1
Anders Davidsson                        (M)       1
Rune Johansson (M)       Agneta Normann 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)       1
Linda Persson                           (KD)      1
Petra Oddson (KD)      1
Anne-Marie Lindén                       (MP)      1
Helena Böcker (MP)      Karl-Otto Rosenqvist 1
Lars Nyander                            (S)       1
Åsa Larsson                             (S)       1
Mikael von Krassow                      (S)       1
Emma Yngvesson                        (S)       Fanny Krumlinde Handreck 1
Magnus Jonsson (S)       1
Lars Karlsson                           (S)       1
Susanne Jönsson                         (S)       1
Arne Jönsson (S)       Tommy Jönsson 1
Britt-Marie Hansson (S)       1
Lars-Olle Tuvesson (S)       1
Karin Bergström (S)       Klas Lundh 1
Ale Holm                                (S)       1
Susanne Sandström                       (V)       Sara Gigja 1
Patrik Ohlsson                          (SD)      1
Johan Wifralius                         (SD)      1
Anders Ingvarsson                       (SD)      1
Karin Jansson (SD)      1
Mats Sahlin (SD)      Niklas Andersson 1
Pontus Myrenberg (SD)      1
Alexander Johnsson                      (SD)      Bo Salomonsson 1
Rose-Marie Broman (SD)      1
Bengt Bengtsson                         (SD)      1
Jim Brithén                             (EP)      Lazze Ohrberg 1
Måns Irhammar (EP)      1
Inger Rengstedt (EP)      Jan-Anders Brundin 1
Elisabeth Kullenberg, ordförande (M) 1

Summa: 35 16
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KF § 126 Dnr. KS 2021/216

Styrdokument Informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering

Ärendebeskrivning
Under 2020 genomfördes en översyn av antalet styrdokument i Ängelholms 
kommun. Kommunstyrelsen antog nya riktlinjer för styrdokument och 
kommundirektören gavs i uppdrag att ta fram de nya styrdokument som var 
prioriterade och styrdokument avseende Informationssäkerhet och 
Personuppgiftshantering var två av dessa styrdokument. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 juni 2021, § 123
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2021.
• Tjänsteutlåtande stadsjuristen daterad 5 maj 2021.
• Riktlinjer för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling
• Policy för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling

Yrkande
Ale Holm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Policy för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling.

Beslutet ska expedieras till
Säkerhetsenheten 
Enheten för Juridik och kansli 
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KF § 127 Dnr. KS 2021/186

Försäljning av fastigheten Fotbollen 1 till Boet Bostad 
AB

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har genom markanvisningstävling (KS 2016/557) rörande 
Fridhemsområdet, utsett fem företag som fått ensamrätt att förhandla om detal-
jerna i kommande köpekontrakt. Boet Bostad utsågs till exploatör för det kvarter 
som numera utgörs av fastigheten Fotbollen 1. 

Boet Bostad är en bostadsutvecklare med cirka 1 000 lägenheter i sin projekt- 
portfölj. Bolaget är baserat i Stockholm och Göteborg och har en uttalad vision att 
skapa bostäder åt alla genom att utveckla attraktiva hyresrätter med höga 
ambitioner beträffande miljö och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Boet Bostad har för avsikt att, med start hösten 2021, påbörja byggnationen av 78 
hyresbostäder om 1-3rok fördelat på två byggnader, med en preliminär inflyttning 
vid årsskiftet 2022/2023. Ambitionen är att ”skapa ett kvarter som präglas av de 
positiva värden som förknippas med en trivsam småstad. En komplett ”stadsdel i 
miniatyr, som en naturlig förlängning av stadens utsträckning snarare än karaktären 
av ett typiskt nyproducerat ytterområde”. Etableringen sker i enlighet med gällande 
detaljplan. Boet Bostad har ansökt om bygglov i september 2020, bygglovet 
beviljades 2021-04-29. 

Boet Bostads ambition är att kommer att långsiktigt äga och förvalta projektet. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Boet Bostad Fotbollen 1 AB, 
upprättat förslag till köpekontrakt. Bolaget är ett projektbolag inom Boet Bostad. 
Bolaget har undertecknat avtalet, se köpekontrakt med bilagor samt kartskiss.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 juni 2021, § 124
 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen arbetsutskott den 19 maj 2021.
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 5 maj 2021
 Av Boet Bostad Fotbollen 1 AB signerat köpekontrakt med bilagor
 Kartskiss 

Yrkande
Åsa Larsson (S), Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Lazze Ohrberg (EP) och 
Eric Sahlvall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Boet Bostad Fotbollen 1 AB 
avseende fastigheten Fotbollen 1

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KF § 128 Dnr. KS 2021/187

Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 till Bjäre 
Rebbelberga AB

Ärendebeskrivning
Bjäre Rebbelberga AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet i Ängelholm, 
förvärva del av Rebbelberga 26:3 (5 975 m²) inom detaljplanerat 
verksamhetsområde i Åkerslunds industriområde, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att i ett första skede bygga kontor, lager och garage, samt i 
framtiden ha möjlighet till en expansion. Ungefärlig bruttoarea för det första skedet 
är 600 m² och ska ha plats för 25 medarbetare. Utöver byggnationen behövs plats 
för fordon, entreprenadmaskiner och upplagsytor för byggnadsmaterial. 
Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Åkerslund. Ungefärlig tidplan vid kontraktstillfället är 
byggstart kvartal 3 2021 och inflyttning kvartal 2 2022. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Bjäre Rebbelberga AB 
upprättat förslag till köpekontrakt. Bjäre Rebbelberga AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 juni 2021, § 125
 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen arbetsutskott den 19 maj 2021.
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 29 april 2021
 Av Bjäre Rebbelberga AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 
 Skisser och illustrationer över tilltänkt byggnation

Yrkande
Åsa Larsson (S), Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Lazze Ohrberg (EP) och 
Charlotte Engblom Carlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Bjäre Rebbelberga AB avseende del 
av Rebbelberga 26:3

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KF § 129 Dnr. KS 2021/185

Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 (Åkerslunds 
industriområde) till HNT Fastigheter i Ängelholm

Ärendebeskrivning
HNT Fastigheter i Ängelholm AB äger bl.a. fastigheten Lagret 1 i Ängelholm. 
Bolaget förvärvade 2019 mark från kommunens fastighet Rebbelberga 26:3 som 
införlivades i Lagret 1. Inom det förvärvade området bygger bolaget omlastnings-
terminal och uppställningsplatser för bolagets fordon. Byggnationen beräknas vara 
färdigställd i augusti 2021. Bolaget har nu framfört önskemål om att förvärva 
ytterligare ca 10 000 kvm av kommunens fastighet Rebbelberga 26:3. Detta för att 
kunna vidareutveckla sin verksamhet genom att även bygga en tvättanläggning, 
däckverkstad och garage. Berörda fastigheter är belägna inom detaljplanerat 
verksamhetsområde i Åkerslunds industriområde, se kartskiss. Försäljningen sker i 
enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen för 
verksamhetsområdet 
Åkerslund. 

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

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 juni 2021, § 126
 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen arbetsutskott den 19 maj 2021.
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 29 april 2021
 Av HNT Fastigheter i Ängelholm AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 

Yrkande
Åsa Larsson (S) och Robin Holmberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat köpekontrakt med HNT Fastigheter i Ängelholm AB 
avseende del av Rebbelberga 26:3

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KF § 130 Dnr. KS 2020/576

Svar på uppdrag att kommunövergripande utreda 
antalet medarbetare per chef och skillnader mellan 
olika verksamheter

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2021 beslutat att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per chef och 
skillnader mellan olika verksamheter. Uppdraget ska redovisas senast den 31 
augusti 2021.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 2 juni 2021, § 127
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens personalutskott den 19 maj 2021.
• Tjänsteutlåtande från HR-chef den 19 april 2021
• Sammanställning över antal medarbetare per chef i Ängelholms kommun den 

28 februari 2021
• Jämförande statistik Familjen Helsingborg 2018

Yrkande
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Eric Sahlvall 
(L) och Petra Oddson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Fanny Krumlinde Handreck (S), Patrik Ohlsson (SD), Sara Gigja (V), 
Lazze Ohrberg (EP) och Lars Nyander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut samt yrkar på följande tilläggsyrkande: ”att ett uppdrag ska lämnas till 
verksamheten att ta fram ett förslag på justering av antalet medarbetare/chef 
utifrån det som framkommit i utredningen.”

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Ordföranden ställer därefter proposition på det framlagda tilläggsyrkandet och 
finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs. 
Ledamot som vill avslå tilläggsyrkandet röstar JA.
Ledamot som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 26 JA-röster mot 25 NEJ-röster. Se omröstningslista 2.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen av antal medarbetare per chef. 

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet: ”Vi socialdemokrater reserverar oss 
till förmån för eget tilläggsförslag. Då vi ser att denna utredning inte landade i 
någon handlingsplan ville vi att en plan för hur vi ska harmonisera antalet 
medarbetar per chef behöver tas fram. Vi yrkade därför på att ytterligare steg 
behöver tas för att faktiskt kunna använda denna utredning till något. Majoriteten 
samt ville inte använda underlaget till något arbete framåt utan hänvisade till att det 
eventuellt kunde komma något i budgetarbetet. Vår uppfattning är att det inte 
räcker, vi vill att både medarbetare och chefer ska få de bästa förutsättningarna att 
leverera välfärd till medborgarna.”

EngelholmsPartiet och Vänsterpartiet instämmer i Socialdemokraterna reservation.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet: ”Vi tycker det är viktigt att 
utredningar som beställs genom uppdrag från politiken får en tydlig uppföljning. 
Att enbart läsa igenom dem för att sedan fatta beslut om att lägga dem till 
handlingarna känns som ett recept för att skapa hyllvärmare. Det i sin tur är ett 
slöseri med resurser och skattemedel. Dessutom måste ju någon slags idé om 
förändring eller förbättring rimligtvis ha funnits som föranledde utredningen, och 
som behöver tas tillvara. Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för det 
tilläggsyrkande som lades om uppföljning, vilket tyvärr röstades ner.”
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Beslutet ska expedieras till
Kommundirektör
HR-chef
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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)       Hannes Petersson 1
Ingela Sylwander                        (M)       Alf Carlsson 1
Ola Carlsson                         (M)       1
Maija Rampe                             (M)       1
Anders Davidsson                        (M)       1
Rune Johansson (M)       Agneta Normann 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)       1
Linda Persson                           (KD)      1
Petra Oddson (KD)      1
Anne-Marie Lindén                       (MP)      1
Helena Böcker (MP)      Karl-Otto Rosenqvist 1
Lars Nyander                            (S)       1
Åsa Larsson                             (S)       1
Mikael von Krassow                      (S)       1
Emma Yngvesson                        (S)       Fanny Krumlinde Handreck 1
Magnus Jonsson (S)       1
Lars Karlsson                           (S)       1
Susanne Jönsson                         (S)       1
Arne Jönsson (S)       Tommy Jönsson 1
Britt-Marie Hansson (S)       1
Lars-Olle Tuvesson (S)       1
Karin Bergström (S)       Klas Lundh 1
Ale Holm                                (S)       1
Susanne Sandström                       (V)       Sara Gigja 1
Patrik Ohlsson                          (SD)      1
Johan Wifralius                         (SD)      1
Anders Ingvarsson                       (SD)      1
Karin Jansson (SD)      1
Mats Sahlin (SD)      Niklas Andersson 1
Pontus Myrenberg (SD)      1
Alexander Johnsson                      (SD)      Bo Salomonsson 1
Rose-Marie Broman (SD)      1
Bengt Bengtsson                         (SD)      1
Jim Brithén                             (EP)      Lazze Ohrberg 1
Måns Irhammar (EP)      1
Inger Rengstedt (EP)      Jan-Anders Brundin 1
Elisabeth Kullenberg, ordförande (M) 1

Summa: 26 25
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KF § 131 Dnr. KS 2021/38

Ansvarsfrihet avseende 2020 för Kommunalförbundet 
AV-Media

Ärendebeskrivning
AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med syftet att tillvarata 
medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk 
verksamhet. Förbudets ändamål är att främja samverkan och ge medlemmarna ett 
brett och kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- 
och kompetensutveckling samt tillhandahållande av teknik. Förbundet hemställer 
om att respektive kommun beviljar AV Media Skånes direktion ansvarsfrihet för år 
2020.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 juni 2021, § 128
 Tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2021.
 Hemställan från AV Media Skåne om ansvarsfrihet, daterat den 13 april 2021.
 Protokoll från den 8 mars 2021, Direktionen för Kommunalförbundet AV 

Media Skåne.
 Årsredovisning 2020.
 Revisionsberättelse samt granskningsrapport 2020.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Sven-Ingvar Borgquist (M) och Lars Karlsson (S) i 
handläggning och beslut i detta ärende. 

Yrkande
Robin Holmberg (M) och Lars Nyander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisningen för 2020, samt
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Kommunfullmäktige
2021-06-21
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att bevilja direktionen för AV Media Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutet ska expedieras till
• Servicestöd; Ekonomi och kvalitet
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KF § 132 Dnr. KS 2020/492, NKIF 2021/41

Begäran från Nämnden för kultur, idrott och fritid om 
medel till extra stöd för föreningslivet

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid begär 1 miljon kronor i extra medel att 
fördela till föreningslivet för barn och unga år 2021, som stöd under den pågående 
coronapandemin.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 juni 2021, § 129
• Tjänsteutlåtande från kommunledningen, daterat den 24 maj 2021
• Protokollsutdrag från nämnden för kultur, idrott och fritid den 17 maj 2021
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle, daterat den 10 maj 2021

Jäv
På grund av jäv deltar inte Magnus Nson Engelbäck (M) i handläggning och beslut 
i detta ärende. 

Yrkande
Charlotte Engblom Carlsson (L), Liss Böcker (C), Susanne Jönsson (S), 
Christina Hanstål (M), Sara Gigja (V) och Lazze Ohrberg (EP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att tillskjuta 1 mnkr till Nämnden för kultur, idrott och fritids driftbudget 2021 att 
fördela till föreningslivet för barn och unga år 2021, som stöd under den pågående 
coronapandemin, samt

att finansiering sker genom minskning av årets resultat i motsvarande mån.

Beslutet ska expedieras till
• Servicestöd; Ekonomi och kvalitet
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• Nämnden för kultur, idrott och fritid



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-06-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 133 Dnr. KS 2020/171

Svar på motion från Susanne Jönsson (S) - Nytt 
kulturhus i det nya Stationsområdet

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har den 18 mars 2020 lämnat in en motion om att 
förutsättningarna för att uppföra ett kulturhus på stationsområdet ska utredas.

I motionen skriver de att Ängelholm behöver en plats där teater., dans, musik och 
annan konst kan mötas och erbjudas att ta del av i modern tappning.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 2 juni 2021, § 130
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2021.
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat 11 maj 2021
• Protokollsutdrag från Nämnden för kultur, idrott och fritid 14 december 2020
• Ordförandeförslag från ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid 26 

november 2020.
• Motion från Susanne Jönsson (S) daterad 18 mars 2020

Yrkande
Susanne Jönsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Robin Holmberg (M), Patrik Ohlsson (SD) och Eric Sahlvall (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut, d.v.s. att motionen ska anses besvarad. 

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkandena och finner att 
yrkandet om att anse motionen besvarad har bifallits. 

Omröstning begärs. 
Ledamot som vill anse motionen besvarad röstar JA.
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 35 JA-röster mot 16 NEJ-röster. Se omröstningslista 3.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet: 
”Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut, bifall till 
motionen. Vi vill att ett nytt kulturhus ska planeras och byggas i stationsområdet. 
Gärna  tillsammans med det kommande nya stadshuset. Vi är inte nöjda med svaret 
som säger att frågan ska diskuteras i ett antal arbetsgrupper.

Denna motion bör man bemöta med ett bifall eller ett avslag. Antingen vill man att 
ett kulturhus ska etableras i stationsområdet eller så vill man inte det.”

EngelholmsPartiet reserverar sig mot beslutet. 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet ska expedieras till
• Motionären
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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)       Hannes Petersson 1
Ingela Sylwander                        (M)       Alf Carlsson 1
Ola Carlsson                         (M)       1
Maija Rampe                             (M)       1
Anders Davidsson                        (M)       1
Rune Johansson (M)       Agneta Normann 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)       1
Linda Persson                           (KD)      1
Petra Oddson (KD)      1
Anne-Marie Lindén                       (MP)      1
Helena Böcker (MP)      Karl-Otto Rosenqvist 1
Lars Nyander                            (S)       1
Åsa Larsson                             (S)       1
Mikael von Krassow                      (S)       1
Emma Yngvesson                        (S)       Fanny Krumlinde Handreck 1
Magnus Jonsson (S)       1
Lars Karlsson                           (S)       1
Susanne Jönsson                         (S)       1
Arne Jönsson (S)       Tommy Jönsson 1
Britt-Marie Hansson (S)       1
Lars-Olle Tuvesson (S)       1
Karin Bergström (S)       Klas Lundh 1
Ale Holm                                (S)       1
Susanne Sandström                       (V)       Sara Gigja 1
Patrik Ohlsson                          (SD)      1
Johan Wifralius                         (SD)      1
Anders Ingvarsson                       (SD)      1
Karin Jansson (SD)      1
Mats Sahlin (SD)      Niklas Andersson 1
Pontus Myrenberg (SD)      1
Alexander Johnsson                      (SD)      Bo Salomonsson 1
Rose-Marie Broman (SD)      1
Bengt Bengtsson                         (SD)      1
Jim Brithén                             (EP)      Lazze Ohrberg 1
Måns Irhammar (EP)      1
Inger Rengstedt (EP)      Jan-Anders Brundin 1
Elisabeth Kullenberg, ordförande (M) 1

Summa: 35 16
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KF § 134 Dnr. KS 2018/499, NKIF 2019/148

Svar på motion från Charlotte Engblom m.fl. (L) om 
en riktig scen utifrån kulturföreningarnas behov

Ärendebeskrivning
Charlotte Engblom, Eva Kullenberg och Eric Sahlvall har inkommit med en 
motion daterad den 15 juni 2018. Liberalerna föreslår genom motionärerna att 
kommunen snarast ska undersöka utrustningsbehov och placering för att en 
fullvärdig kulturscen i Ängelholm som kan stå färdig inom de närmsta åren.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2021.
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 11 maj 2021
• Protokollsutdrag från Nämnden för kultur, idrott och fritid 14 december 2020.
• Ordförandeförslag från ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid 

daterat 26 november 2020.
• Motion från Charlotte Engblom (L), Eva Kullenberg(L), och Eric Sahlvall (L), 

inkommen den 15 juni 2018

Yrkande
Charlotte Engblom Carlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Motionären
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KF § 135 Dnr. KS 2021/228

Lönerevision 2021, fördelning av avsatta medel

Ärendebeskrivning
Avtalsförhandlingarna för 2021 är nu slutförda för samtliga avtalsområden. 
Servicestöd har arbetat fram ett underlag för att fördela de avsatta medlen utifrån 
de ökade lönekostnaderna per nämnd och huvuduppdrag.

Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2021: 

att fördela medlen för lönerevisionen 2021 till nämnder och huvuduppdrag för 
budget 2021 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2020, 

att finansiera fördelningen genom att ianspråkta kommunstyrelsens reserv för 
lönerevision om 28 024 tkr.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 juni 2021, § 122
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-20
• Bilaga fördelning lönerevisionen 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att återstående 2 458 tkr som saknas för att finansiera lönerevisionen 2021 belastar 
kommunens budgeterade resultat för 2021.

Beslutet ska expedieras till
• Servicestöd; Ekonomi och kvalitet
• Samtliga nämnder
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KF § 136 Dnr. KS 2021/76

Finansiering av planprogram för Fridhem

Ärendebeskrivning
Den 5 maj 2021 beslutade kommunstyrelsen att ett planprogram ska tas fram för 
Fridhemsområdet. Planprogrammet beräknas kosta 700 tkr.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 juni 2021, § 137
• Tjänsteutlåtandet daterat den 4 juni 2021-06-04
•  Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 maj 2021, § 99

Yrkande
Ale Holm (S), Robin Holmberg (M) och Jan Anders Brundin (EP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att 700 000 kr tillförs Kommunstyrelsen – Mark- och exploatering för planprogram 
för Fridhemsområdet, 

att finansiering sker genom en minskning av kommunens budgeterade resultat år 
2021 med 700 000 kronor.

Beslutet ska expedieras till
• Budgetchef
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KF § 137 Dnr. KS 2020/584

Ändring av tomtpris Jordgubbsfältet i Munka Ljungby- 
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 
hösten 2021.

I februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att fastställa nytt tomtpris för 
villatomter inom Jordgubbsfältet. Tomtpriserna fastställdes inklusive 
anläggningsavgift för Vatten och avlopp (VA). 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 juni 2021, § 138
• Tjänsteutlåtande daterat den 7 juni 2021
• Protokollsutdrag KF den 22 februari § 37

Deltar inte i beslut
Linda Persson (KD) meddelar att Kristdemokraterna avstår från att delta i beslut.

Yrkande
Åsa Larsson (S), Liss Böcker (C), Lazze Ohrberg (EP), Charlotte Engblom 
Carlsson (L), Patrik Ohlsson (SD) och Robin Holmberg (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa nytt tomtpris för villatomter inom Jordgubbsfältet till 600 000 kronor 
exklusive anläggningsavgift för VA.

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringschef
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KF § 135 Dnr. KS 2021/260

Entledigande samt val av ledamot i nämnden för 
omsorg och stöd efter Klas Lundh (S)

Ärendebeskrivning
Klas Lundh (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Nämnden för omsorg och 
stöd. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Klas Lundh, inkommen den 1 juni 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Klas Lundh från uppdraget som ledamot i Nämnden för omsorg och 
stöd, samt

att lämna uppdraget vakant tills vidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Klas Lundh
• Nämnden för omsorg och stöd
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 139

Anmälningsärenden

Krisledningsnämndens protokoll 2021-04-29 KS 2020/195

Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Ej verkställda beslut period 2 2021

KS 2021/169

Kommunrevisionens protokoll 210414, 210512 KS 2021/13
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